Korespondencja drogą elektroniczną !!!
Gorąco zachęcamy do skorzystania z możliwości prowadzenia korespondencji ze Spółdzielnią drogą
elektroniczną, co umożliwi otrzymywanie wszelkich pism na podany przez Państwa adres e-mail.
Takie rozwiązanie będzie dla wielu z Państwa nie tylko wygodne, ale także w obecnym czasie
stanowi bezpieczniejszą formę kontaktu.
Wszystkie osoby, które chcą otrzymywać korespondencję ze Spółdzielni za pomocą poczty
elektronicznej, prosimy o wypełnienie poniższego oświadczenia, podpisanie go i przekazanie do
Spółdzielni:
- osobiście,
- pocztą na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Spadowa 8, 33-200 Dąbrowa Tarnowska,
- e-mailem, z załączonym skanem wypełnionego oświadczenia na adres: czynszsmdt@wp.pl
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej
w Dąbrowie Tarnowskiej
________________________________________________________________________________

Nazwisko i imię: …...................................................………...
Adres lokalu: …………………………….....………………...
Nr telefonu: ………………………..........................………….

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przesyłanie przez Spółdzielnię korespondencji drogą
elektroniczną, na podany adres e-mail: ………………………………………………………………
W przypadku zaistnienia przeszkód technicznych lub formalnych uniemożliwiających przesyłanie
korespondencji drogą elektroniczną, zobowiązuję się przyjmować korespondencję w formie
papierowej.
Jednocześnie w razie zmiany adresu e-mail zobowiązuję się do pisemnego powiadomienia
o nowym adresie.
Potwierdzam,że zapoznałem/am się z informacją w sprawie przetwarzania danych osobowych,
zamieszczoną na odwrocie niniejszego oświadczenia.

….....................................
Data

….....................................................
Czytelny podpis składającego oświadczenie

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych, w związku
z otrzymywaniem korespondencji drogą elektroniczną
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (dalej:
RODO)), (Dz. U. UE L 119, z 4.5.2016, s.1, ze zm.) Zarząd Spółdzielni informuje, iż:
1.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa w Dąbrowie Tarnowskiej z siedzibą
w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Spadowa 8, 33-200 Dąbrowa Tarnowska, reprezentowana przez Zarząd.

2.

Dane osobowe podane we wniosku są przetwarzane na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
wyłącznie w celach korespondencyjnych, związanych z realizacją celów statutowych Spółdzielni oraz z zarządzaniem
nieruchomościami do momentu wycofania zgody przez osobę.

3.

Przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody w każdym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem zgody. Ponadto posiadają Państwo
prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, a w przypadkach przewidzianych prawem do ich
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do sprzeciwu.

4.

Dane osobowe mogą być udostępniane odbiorcom na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania
danych osobowych (firmie informatycznej będącej dostawcą systemu informatycznego Spółdzielni – Unisoft sp.
z o.o.) oraz innym podmiotom na podstawie przepisów prawa (np. Sąd, Komornicy, Policja, Urząd Miasta, GUS).
Powyższe podmioty będą odbiorcą danych jedynie w zakresie niezbędnym dla realizacji Państwa praw lub
obowiązków lub praw i obowiązków tych podmiotów.

5.

Dane osobowe zawarte we wniosku będą przechowywane przez okres posiadania tytułu do lokalu w zasobach
Spółdzielni lub do momentu złożenia pisemnej rezygnacji.

6.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo,
iż przetwarzanie Państwa danych osobowych, narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

7.

Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej, nie będą
poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

