Załącznik nr 1 do uchwały
Rady Nadzorczej nr
123/RN/12/2016
z dnia 21.12.2016 r.

REGULAMIN
UDOSTĘPNIANIA I UMIESZCZANIA MATERIAŁÓW NA STRONIE
INTERNETOWEJ KARPACKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
W BIELSKU-BIAŁEJ

Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 16 września 1982r. Prawo spółdzielcze (tekst jednolity Dz. U. z 2013r.
nr 1443) ( dalej w treści Regulaminu: " prawo spółdzielcze" )
2. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych ( tekst jednolity
Dz. U. z 2013 r. nr 1222) ( dalej w treści Regulaminu: "uosm")
3. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U.
z 2016r. nr 922 ) ( dalej w treści Regulaminu:" przepisy o ochronie danych
osobowych")
4. Statut Karpackiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
Ilekroć w regulaminie mowa o:
Spółdzielni lub KSM – należy przez to rozumieć Karpacką
Spółdzielnię Mieszkaniową w Bielsku - Białej.
Regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin udostępniania
i umieszczania materiałów na stronie internetowej Karpackiej
Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielsku - Białej.
Statucie - należy przez to rozumieć statut Karpackiej Spółdzielni
Mieszkaniowej w Bielsku – Białej.
RN KSM – należy przez to rozumieć Radę Nadzorczą Karpackiej
Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielsku – Białej.
Zarządzie KSM – należy przez to rozumieć Zarząd Karpackiej
Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielsku – Białej.
Stronie www - należy przez to rozumieć Stronę internetową
Karpackiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielsku - Białej.
Materiałach - należy przez to rozumieć informacje oraz dokumenty,
których umieszczenie na stronie www przewidują przepisy prawa
spółdzielczego oraz uosm, jak również inne informacje, dokumenty
oraz dane, których umieszczenie na stronie www zdaniem organów
Spółdzielni jest wskazane.
Członku KSM – należy przez to rozumieć osobę przyjętą w poczet
członków Karpackiej Spółdzielni Mieszkaniowej i wpisaną do
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rejestru członków,
Lokatorze - należy przez to rozumieć osobę nie będącą członkiem
Karpackiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielsku – Białej, której
przysługuje, w zasobach mieszkaniowych KSM, spółdzielcze
własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, prawo odrębnej
własności lokalu mieszkalnego lub która posiada zawartą ze
Spółdzielnią umowę najmu lokalu mieszkalnego.
Osobie trzeciej - należy przez to rozumieć osobę nie będącą
członkiem KSM ani lokatorem w rozumieniu niniejszego
regulaminu.
I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1

1. Spółdzielnia udostępnia materiały na stronie internetowej w domenie zarejestrowanej na
rzecz Spółdzielni.
2. Zmiana adresu strony internetowej nie powoduje konieczności zmiany niniejszego
regulaminu jednakże Zarząd KSM zobligowany jest do poinformowania członków KSM oraz
lokatorów o nowym adresie strony internetowej.
§2
1. Na stronie www umieszczane są dokumenty w plikach odpowiednich do ich zawartości
i formy pisemnej ( papierowej) w zależności od rodzaju materiałów, jak pliki pdf, word, MS
Excel, z uwzględnieniem dalszych postanowień Regulaminu.
2. Dokumenty umieszczane na stronie www opatrzone są pełną nazwą danego dokumentu
( pliku ).
3. Dokumenty publikowane na stronie www są przechowywane w sposób usystematyzowany
a po utracie ich aktualności są przenoszone do katalogu archiwum, zamieszczonego na stronie
www i przechowywane w nim co najmniej przez okres 5 lat.
§3
1. Umieszczanie materiałów na stronie www zawierających dane osobowe następuje
z zastosowaniem środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych do zabezpieczenia
tych danych przed nieuprawnionym dostępem osób nieupoważnionych oraz wykorzystaniem
i przetwarzaniem tych danych przez osoby nieuprawnione.
2. Na stronie www w części ogólnodostępnej materiały, które zawierają dane osobowe
umieszczane są po uprzednim ich zanonimizowaniu w sposób uniemożliwiający identyfikację
osób.
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3. Materiały dostępne wyłącznie dla członków spółdzielni, w tym zawierające dane osobowe,
umieszczane są - z zastrzeżeniem ust. 6 niniejszego paragrafu w oryginalnej treści z tym, że
w odrębnej części strony www i dostępne są wyłącznie dla członków spółdzielni w oparciu
o indywidualne hasła dostępu/ logowanie- w sposób uniemożliwiający dostęp do nich przez
osoby nieupoważnione.
4. Lokatorzy nie będący członkami Spółdzielni mogą otrzymać dostęp do odrębnej części
strony www w oparciu o indywidualne hasła dostępu/ logowanie na takich samych zasadach
jak członkowie Spółdzielni z tym, że w części dostępnej dla takich lokatorów nie są
umieszczane dokumenty, treści i pliki przeznaczone zgodnie z prawem spółdzielczym, uosm
i niniejszym regulaminem wyłącznie dla członków Spółdzielni.
5. Tryb uzyskania przez członka Spółdzielni loginu i hasła ustala Zarząd Spółdzielni.
6.

Spółdzielnia

nie

odpowiada

za

w materiałach umieszczanych w części

naruszenie

danych

osobowych

zawartych

dostępnej wyłącznie dla członków spółdzielni i

lokatorów na podstawie indywidualnego hasła jeśli jest ono wynikiem udostępnienia tych
dokumentów lub indywidualnego hasła dostępu przez członka spółdzielni lub/i lokatora.
II. DOKUMENTY WYMAGANE PRZEZ PRAWO SPÓŁDZIELCZE ORAZ
UOSM
§4
1.

Na

stronie

www

Spółdzielni

w

części

ogólnodostępnej

zamieszczane

są

w plikach PDF w szczególności treść Statutu Spółdzielni oraz treści wydanych na jego
podstawie oraz na podstawie prawa spółdzielczego oraz uosm regulaminów.
2.

Zarząd Spółdzielni może umieszczać na stronie również dokumenty w wersjach

archiwalnych (skany dokumentów).
§5
1. Na stronie www Spółdzielni w części dostępnej wyłącznie dla członków spółdzielni
zamieszczane są w plikach PDF, z zastrzeżeniem § 6 niniejszego regulaminu:
treść uchwał i protokołów obrad organów spółdzielni;
treść protokołów lustracji;
treść rocznych sprawozdań finansowych.
2. Treść protokołu obrad Walnego Zgromadzenia Członków umieszcza się nie później niż 15
dni roboczych od zakończenia obrad, treść protokołu z posiedzenia RN niezwłocznie po jego
zatwierdzeniu na następnym, najbliższym posiedzeniu, a treść protokołu z posiedzenia
Zarządu nie później niż 5 dni roboczych od zakończenia posiedzenia.
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3. Pliki umieszcza się na stronie www wraz z datą ich publikacji.
§6
1. Spółdzielnia może dokonać również w treści dokumentów, o których mowa w § 5
zakreślenia danych osobowych podlegających ochronie.
Zakreślenie takie jest dokonywane obligatoryjnie w uchwałach i protokołach organów
Spółdzielni obejmujących indywidualne sprawy członków KSM jak sprawy dotyczące
wykreślenia/ wykluczenia z rejestru członków oraz umarzania i rozkładania na raty zaległości
względem Spółdzielni.
2. Na stronie internetowej nie zamieszcza się w szczególności:
a) zestawień i innych informacji o prowadzonych przez Spółdzielnię sprawach sądowych
i windykacyjnych,
b) opinii prawnych Radców Prawnych Spółdzielni,
c) notatek służbowych i innych dokumentów dotyczących spraw kadrowych pracowników
Spółdzielni,
d) notatek służbowych sporządzonych przez pracowników Spółdzielni zawierających dane
osobowe członków Spółdzielni, lokatorów oraz osób trzecich,
e) wykazu umów, które zawierają dane osobowe i inne dane objęte ochroną interesów
członków spółdzielni, lokatorów i osób trzecich,
f) pism członków Spółdzielni, lokatorów oraz osób trzecich zawierających ich dane osobowe
oraz informacje dotyczące spraw osobistych ich lub/ i innych osób trzecich.
g) dokumentów, które są dostępne na stronie internetowej Spółdzielni w innych miejscach
(w takim przypadku wskazuje się ścieżkę dostępu lub informację, gdzie na stronie www
dokument się znajduje),
h ) innych dokumentów, których umieszczenie na stronie internetowej nie jest możliwe
z uwagi na ochronę danych osobowych lub/ i danych objętych ochroną interesów członków
spółdzielni, lokatorów i osób trzecich.
III.POZOSTAŁE MATERIAŁY
§7
Na stronie www w części ogólnodostępnej umieszczane są:
stosowane w Spółdzielni formularze wniosków, oświadczeń, deklaracji co do ilości
osób zamieszkałych i inne;
dane dotyczące członków organów Spółdzielni;
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materiały dotyczące Telewizji Kablowej KSM;
komunikaty o zamierzonych przetargach nieograniczonych na lokale mieszkalne,
użytkowe, na wykonanie robot remontowo-budowlanych, inwestycyjnych, na
wykonanie prac w zakresie utrzymania czystości i porządku oraz na wykonanie
innych prac w zasobach Spółdzielni, z tym, że umieszczenie tych komunikatów nie
jest obowiązkowe;
biuletyn " Wiadomości Karpackie"
wszelkie inne dokumenty i informacje, dotyczące spraw członków KSM
oraz lokatorów lub dotyczące funkcjonowania Spółdzielni, które zdaniem organów
Spółdzielni powinny znaleźć się na stronie www.
IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§8
W razie wykazania przez członka spółdzielni; lokatora lub osobę trzecią, której dane
osobowe, zawarte w dokumentach udostępnionych na stronie www dotyczą, że są one
niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów
o ochronie danych osobowych albo są zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane,
Spółdzielnia jest obowiązana, bez zbędnej zwłoki, do uzupełnienia, uaktualnienia,
sprostowania danych, czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania kwestionowanych
danych lub ich usunięcia ze strony www.
§9
Sprawy związane z realizacją zasad niniejszego regulaminu jak i obsługą strony internetowej
należą do zadań Prezesa Zarządu oraz

pracownika

pełniącego funkcję Administratora

Bezpieczeństwa Informacji.
§ 10
Spółdzielnia nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub zainfekowania
wirusem oprogramowania komputerowego lub innego mienia użytkownika, mogące wynikać
z dostępu do strony KSM oraz korzystania z niej poprzez przeglądania lub pobieranie
jakikolwiek treści. Ryzyko z tytułu korzystania ze strony ponosi wyłącznie jego użytkownik.
§ 11
Niniejszy Regulamin został uchwalony przez Radę Nadzorczą Karpackiej Spółdzielni
Mieszkaniowej uchwałą nr 123/RN/12/2016 z dnia 21.12.2016 r. i obowiązuje od dnia jej
podjęcia.
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