Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa
„Politechnika”
ul. Etiudy Rewolucyjnej 48
02-643 Warszawa

OŚWIADCZENIE
O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Imię i nazwisko ...........................................................................................................
PESEL…………………………………………………………………………………………
Adres lokalu w SBM „POLITECHNIKA”……………………………………………………
......................................................................................................................................
Adres do korespondencji …………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..
E-mail ………………………………………………………………………………………….
Telefon kontaktowy …………………………………………………………………………..
Korespondencja dotycząca opłat za lokal ma być przekazywana: ( zaznaczyć jedno)
na adres korespondencyjny
na adres mailowy
na adres lokalu

Wyrażam zgodę, aby moje dane osobowe były przechowywane i przetwarzane przez
Spółdzielnię Budowlano-Mieszkaniową „Politechnika” w Warszawie lub inne
upoważnione

przez

Spółdzielnię

Budowlano-Mieszkaniową

„Politechnika”

w Warszawie. podmioty w zakresie wynikającym z zadań statutowych Spółdzielni
Budowlano-Mieszkaniowej

„Politechnika”

w

Warszawie.

Zostałam(em)

poinformowana(ny), że zgodnie z rozporządzeniem 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 oraz ustawy z dnia 10 maja 2018
r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018.1000) mam prawo do sprostowania,
sprzeciwu lub usunięcia moich danych osobowych a także prawo do ograniczenia
ich przetwarzania.

Jednocześnie oświadczam, że zostałam/łem poinformowana(ny), że:
1) administratorem

danych

osobowych

jest

Spółdzielnia

Budowlano-

Mieszkaniowa „Politechnika” (adres siedziby: ul. Etiudy Rewolucyjnej 48,
02-643 Warszawa),
2) dane osobowe przetwarzane będą w zakresie wynikającym z działalności
statutowej Spółdzielni,
3) dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla prawidłowego
funkcjonowania Spółdzielni w zakresie działalności statutowej,
4) obowiązek podania danych osobowych wynika z art. 30 ustawy Prawo
spółdzielcze i postanowień Statutu Spółdzielni dot. rejestru członków i osób
ubiegających się o członkostwo; w pozostałym zakresie dane osobowe podaję
dobrowolnie.
Oświadczam, że wyrażam zgodę na doręczanie mi korespondencji na w/w adres do
korespondencji lub e-mail, w szczególności korespondencji lub dotyczącej zebrań
Walnego Zgromadzenia, wysokości czynszu, zadłużenia lub nadpłat w opłatach
wobec Spółdzielni, wezwań do zapłaty, konieczności udostępnienia lokalu w związku
z awariami lub prowadzonymi pracami remontowymi

oraz w celu dokonania

okresowego lub doraźnego przeglądu stanu lokalu, jak również wykonania
niezbędnych prac związanych ze sprawowaniem zarządu nieruchomością.
Zobowiązuję się do przekazywania na bieżąco do Biura Spółdzielni zmian, numeru
telefonu, adres do korespondencji lub e-maila.
Jednocześnie oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.

........................................................................................
data i podpis właściciela lokalu lub prawa do lokalu

