KONTAKT

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Centrum – Wola”
ul. Siedmiogrodzka 11, 01-232 Warszawa
NIP: 5250011496 REGON: 011552834
KRS: 0000074655
e–mail: sekretariat@smcentrumwola.pl

Godziny pracy:
poniedziałek i czwartek: 9.00-17.30
wtorek i środa: 8.00-16.00
piątek: 8.00-15.00

Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałki i czwartki: 14.00-17.00
wtorki i piątki: 9.00-12.00

środy: dni bez przyjęć interesantów

Centrala:
22 632 27 50

22 632 97 63

22 632 85 53

22 632 89 56

1/4

KONTAKT

wew. 11

wew. 22

wew. 14
osobowych

wew. 15

wew. 13, 16, 17, 21

wew. 18

wew. 20

sekretariat Zarządu

administrator

dział członkowsko - organizacyjny, ochrona danych

dział rozliczeń opłat i windykacji lokali mieszkalnych

dział techniczny i eksploatacji zasobów

dział rozliczeń finansowych i kadr

dział rozliczeń i windykacji lokali użytkowych

Fax:
22 632 37 61
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Informujemy Państwa, że Spółdzielnia Mieszkaniowa „Centrum – Wola” z siedzibą w
Warszawie (01-232) przy ul. Siedmiogrodzkiej 11 jest administratorem danych osobowych osób
kontaktujących się poprzez numery telefonów centrali telefonicznej w Spółdzielni.

Administrator danych przetwarza informacje w postaci nagrań rozmów telefonicznych
przychodzących w celach bezpieczeństwa dla uniknięcia sytuacji konfliktowych dotyczących
treści informacji udzielanych przez telefon i obrony przed roszczeniami.

Podstawą prawną przetwarzania nagrań telefonicznych jest prawnie usprawiedliwiony interes
administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Nagrania rozmów przechowywane są przez
okres 14 dni i po tym czasie podlegają zniszczeniu lub zachowaniu w przypadku konieczności
utrwalenia dowodu do obrony roszczeń.

Administrator danych może udostępniać nagrania telefoniczne osobom do tego upoważnionym,
firmie, z którą ma zawartą umowę o powierzenie przetwarzania danych osobowych lub w
przypadku, gdy nagranie stanowi dowód w postępowaniu, również odpowiednim organom
państwowym.
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Każdy, kto nie wyraża zgody na nagrywanie rozmowy telefonicznej ma prawo do wyboru
innej formy kontaktu ze Spółdzielnią.

KONTA BANKOWE SPÓŁDZIELNI:

- BANK PKO BP S.A. XVIII O/Warszawa o numerze: 62 1020 1156 0000 7802 0006 3792

- Santander Bank Polska S.A. o numerze: 96 1090 2590 0000 0001 4275 7534
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