Oświadczenie
▪
▪

o wyborze sposobu dostarczania korespondencji od Spółdzielni
Mieszkaniowej „Osiedle Wilanów”
o danych kontaktowych

Dane osoby składającej oświadczenie:
Pan/Pani ............................................................................................................
Oświadczenie dotyczy spraw dotyczących poniższego lokalu:
ul..................................................

▪

nr domu...............

nr lokalu

.............

Oświadczam, że wybieram następujący sposób dostarczania wszelkiej
korespondencji przesyłanej do mnie przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Osiedle
Wilanów” w Warszawie, w tym zawiadomień o wymiarze i zmianach opłat z tytułu
eksploatacji lokalu i utrzymania nieruchomości:
Należy wybrać tylko jeden sposób dostarczenia korespondencji:
na wskazany poniżej adres poczty elektronicznej:
..........................................................@..................................
poprzez wrzucenie do skrzynki pocztowej lokalu
na

adres

lokalu

(dostarczana

przez

gospodarza

domu/firmę

sprzątającą)
na następujący adres do korespondencji (inny niż adres lokalu)
...............................................................................................................
▪

Wskazuję poniższy numer telefonu na potrzeby kontaktu Spółdzielni ze mną w
sprawach związanych z lokalem i budynkiem, w których lokal jest położony, w
szczególności na potrzeby pilnego kontaktu w przypadku wystąpienia awarii w
lokalu lub budynku.
Numer telefonu:

……………………………………………………

.........................................
data

.........................................
czytelny podpis

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
1. Administratorem danych osobowych

jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Wilanów” z

siedzibą w Warszawie (02-921), przy ul. Niemirowskiej 1 lok 4. KRS 0000006346, tel. 22 842
11 87, email: iod@smoswilanow.pl.
2.Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, adres do korespondencji: ul.
Niemirowska 1 lok 4. w Warszawie, tel. 22 842 11 87, email: iod@smoswilanow.pl.
3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 b), c) i f) 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, zwanej „RODO”)
4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w szczególności na podstawie 1) ustawy
Prawo Spółdzielcze, 2) ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, 3) ustawy o własności lokali,
4) ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu
cywilnego , 5) ustawy o gospodarce nieruchomościami, 6) Kodeksu cywilnego i Kodeksu
postępowania cywilnego, 7) Statutu i regulaminów Spółdzielni,
5. Przetwarzanie danych osobowych następuje w zakresie

ustawowej i statutowej

działalności Spółdzielni i w celu:
a)zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb członków Spółdzielni, ich rodzin oraz
osób nie będących członkami Spółdzielni;
b)spełnienia obowiązku zarządzania i administrowania nieruchomościami stanowiącymi
mienie Spółdzielni oraz mienie powierzone.
6.Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania, konsekwencją niepodania
danych jest brak możliwości realizacji przez administratora zadań ustawowych i statutowych.
7.Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu oraz skargi do organu nadzorczego.
8.Dane osobowe mogą być przekazywane upoważnionym odbiorcom danych osobowych,
którzy wskażą podstawę prawną i interes prawny.
9.Dane osobowe będą przechowywane i archiwizowane w terminie ustawowym zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa oraz do czasu przedawnienia się ewentualnych roszczeń.
10.Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

