
 

____________, dnia ________________________ 
(miejscowość)   (dzień, miesiąc, rok) 

__________________________________________ 
(imię i nazwisko) 

__________________________________________ 
(adres lokalu w zasobach Spółdzielni - ulica i numer lokalu)

 

 
ZGODA NA KONTAKT DROGĄ ELEKTRONICZNĄ  

 

1. Ja niżej podpisany, uprawniony z tytułu przysługującego prawa do lokalu w Spółdzielni Mieszkaniowej 
"SZÓSTKA" z siedzibą we Wrocławiu (54-129) przy ul. Bajana 31, lok. A, wpisanej do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000070952, wnoszę oraz 
jednocześnie wyrażam zgodę na przesyłanie do mnie przez Spółdzielnię Mieszkaniową korespondencji 
(w tym również korespondencji kierowanej w odpowiedzi na zadane przeze mnie pytania),  
w szczególności wydruków czynszowych, zawiadomień, uchwał i wezwań, drogą elektroniczną na podany 
poniżej adres mailowy: 

 
________________________@________________________ 

(czytelnie wpisany adres e-mail) 

 
W razie zmiany adresu e-mail zobowiązuję się do pisemnego powiadomienia Spółdzielni o nowym adresie. 
Ponadto mam świadomość, iż w każdej chwili mogę wycofać niniejszą zgodę żądając by Spółdzielnia 
zaprzestała wysyłania do mnie korespondencji, o której mowa powyżej drogą elektroniczną.  
Jednocześnie wyrażam zgodę na to by załączniki do korespondencji kierowanej do mnie przez Spółdzielnię 
NIE BYŁY zabezpieczone hasłem.  
 
2. Wyrażam zgodę na udzielanie informacji o płatnościach drogą telefoniczną: TAK/NIE* 
 
3. Wyrażam ponadto dobrowolną zgodę (którą w każdej chwili mogę wycofać) na przesyłanie przez 

Spółdzielnię newsletteru i wykorzystanie w tym celu mojego adresu e-mail: TAK/NIE* 
 
* - niepotrzebne skreślić  

 
 

_____________________________________ 
czytelny podpis osoby składającej oświadczenie 

 

                                                                                                                                          
czytelny podpis współuprawnionego, jeżeli dotyczy 

 
1. Administratorem Pana/i danych osobowych (imię, nazwisko, adres zamieszkania i zwłaszcza adres e-mail) przekazanych Spółdzielnia Mieszkaniowa „Szóstka” 

z siedzibą we Wrocławiu (54-129) przy ul. Bajana 31, lok. A, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 
0000070952 (dalej: Administrator lub Spółdzielnia) jest Spółdzielnia. Z Inspektorem Ochrony Danych Administratora można skontaktować się przez adres e-
mail: 'j.kubiesa@odoportal.pl'. 

2. Wykorzystywanie Pana/i adresu e-mail odbywać się będzie wyłącznie w celu kierowania na ten adres korespondencji dot. spraw związanych z Pana 
Członkostwem w Spółdzielni, w tym w szczególności spraw opisanych w treści niniejszego wniosku. Podstawą przetwarzania danych osobowych przekazanych 
Spółdzielni jest wyrażony przez Pana/Panią wniosek i konieczność jego realizacji przez Spółdzielnię (w przepisach prawa taką sytuację określa się jako 
realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora). W zakresie w jakim mowa jest o newsletterze – podstawą przetwarzania danych jest zgoda.  

3. Dane osobowe przekazane Spółdzielni nie będą udostępniane podmiotom trzecim za wyjątkiem sytuacji, w której obowiązek taki wynika z przepisów prawa 
(czyli np. w sytuacji, w której zobowiąże do tego Spółdzielnię policja, czy sąd). Dane mogą być przekazywane innym podmiotom, które przetwarzają dane w 
imieniu Administratora, którym Administrator danych może zlecić wykonywanie pewnych technicznych czynności w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych (np. prowadzenie systemów informatycznych Spółdzielni), co każdorazowo odbywać się będzie na podstawie umowy powierzenia przetwarzania 
danych osobowych.  

4. Administrator będzie przetwarzał dane przez okres niezbędny dla realizacji celu przetwarzania, przez co należy rozumieć w szczególności okres, w którym 
pozostaje Pan/i członkiem Spółdzielni (lub osobą uprawnioną), chyba, że wcześniej wyrazi Pan/i sprzeciw wobec przetwarzania Pana/i adresu e-mail, do czego 
ma Pan/i prawo w każdym momencie lub wycofa Pan/i zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby newslettera.  

5. Osobom, których dane są przetwarzane przysługuje prawo do dostępu do treści danych i ich sprostowania, usunięcia danych („prawo do bycia 
zapomnianym”), wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych - bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, które miało miejsce do czasu realizacji jednego z tych praw, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli sposób 
przetwarzania danych będzie niezgodny z prawem. W zakresie w jakim mowa o newsletterze – udzieloną zgodę można wycofać w każdym czasie.  

6. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, niezbędne jednak celem umożliwienia Spółdzielni bezpośredniego kontaktu w sprawach związanych z 
zarządem mieniem Spółdzielni i, w szczególności, spraw opisanych niniejszym wnioskiem. 


