
Krosno Odrzańskie,………………………

……………………………………………….…………………
(imię i nazwisko)

……………………………………………….…………………
(adres lokalu)

Krosno Odrzańskie
Spółdzielnia Mieszkaniowa
Krosno Odrzańskie,
ul. Jana Matejki 3b
66-600 Krosno Odrzańskie

Wnoszę o przesyłanie korespondencji na adres inny niż przypisany do lokalu.
Przyjmuję, że w związku z powyższym zostanę obciążony opłatą miesięczną w naliczeniu
czynszowym w postaci miesięcznego ryczałtu za korespondencję listami zwykłymi lub
listami poleconymi.

Listy zwykłe 2,20zł/mc listy polecone  3,95 zł/mc

Adres do doręczeń:
ul. ……………………………………………….……………..…………….

kod pocztowy i miejscowość ………………………………….…………….…………….…………….

……………………………………………….
(podpis i data)

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim informuje:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa w Krośnie Odrzańskim- tel 68 383 52
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2. Administrator zbiera dane osobowe na podstawie Art. 6 ust. 1 pkt b i c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i

Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

3. SM zbiera dane osobowe w celu prawidłowej realizacji celów Spółdzielni, wynikających z ustawy o spółdzielniach
mieszkaniowych, ustawy Prawo spółdzielcze oraz Statutu SM tj. zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych członków
Spółdzielni oraz ich rodzin, a także osób niebędących członkami Spółdzielni, ale korzystających z jej zasobów,
przez zapewnienie prawidłowej eksploatacji i utrzymania właściwego stanu technicznego zasobów Spółdzielni.

4. Mają Państwo prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a
także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w
dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego czyli Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, w przypadku, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016r.

5. Podanie danych osobowych w zakresie obowiązujących przepisów ustaw i rozporządzeń jest obowiązkowe, w
pozostałym jest dobrowolne, aby administrator mógł wykonywać usługi związane z prowadzeniem działalności
zarządzania i administrowania nieruchomościami

6. Państwa dane będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim, w celu wykonania zleconej przez Administratora
usługi. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

7. Udostępnione dane nie będą podlegały profilowaniu.
8. Administrator danych osobowych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji

międzynarodowej.
9. Dane osobowe przechowywane będą do czasu upływu okresu ich przydatności lub terminu przedawnienia

ewentualnych roszczeń.
10. Dane osobowe przechowywane będą do czasu upływu okresu ich przydatności lub terminu

przedawnienia ewentualnych roszczeń.

…………………………………………………………
data i czytelny podpis


