Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu Spółdzielni nr .../2020 z dnia … września 2020 r.

Oświadczenie

o nieobjęciu obowiązkiem kwarantanny i izolacji domowej osób przebywających
w lokalu w przypadku wezwania pracownika Spółdzielni Mieszkaniowej
„Małopolska” w Gorlicach w celu usunięcia awarii, dokonania przeglądu lokalu lub
dokonania innej interwencji w lokalu
DANE OSOBY SKŁADAJĄCEJ OŚWIADCZENIE
Imię i nazwisko:

Nazwa ulicy

Adres lokalu:
Numer lokalu

Kod
pocztowy

Miejscowość

38-300

Gorlice

Świadomy odpowiedzialności prawnej ciążącej na podstawie art. 161 §2 i §3 Kodeksu
karnego oraz art. 415 Kodeksu cywilnego, oświadczam, co następuje:

1. w dniu …............................ r. nie jestem objęty obowiązkiem kwarantanny ani izolacji
domowej z powodu przeciwdziałania rozprzestrzeniania się koronawirusa
SARS-CoV-2,
2. jak również nie są nią objęte pozostałe osoby korzystające z ww. lokalu.

…...................................................
czytelny podpis osoby składającej oświadczenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyżej podanych, jak również
oświadczam, że zapoznałem się z informacją o ochronie tych danych stosowaną przez
Spółdzielnię Mieszkaniowej „Małopolska” w Gorlicach zamieszczoną na odwrocie
niniejszego oświadczenia.
…...................................................
czytelny podpis osoby składającej oświadczenie

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych
(dot. osoby fizycznej, która złożyła wezwanie pracownika Spółdzielni do lokalu )
1.

Administratorem danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Małopolska” w Gorlicach z siedzibą w Gorlicach ul.
gen. Józefa Hallera 81, tel. 183537834 (dalej zwana Spółdzielnią), reprezentowana przez jej Zarząd – kontakt jak wyżej.
2. Celem przetwarzania danych osobowych jest zapewnienie bezpieczeństwa Państwa, pracowników Spółdzielni i innych
osób.
3. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez Spółdzielnię. W szczególności dane wykorzystywane są do poprawnego ustalenia stanu faktycznego,
zapewnienia właściwej obsługi nieruchomości i bezpieczeństwa ludzi.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą.
5. Odbiorcami danych osobowych mogą być w szczególności organy państwowe lub podmioty wykonujące usługi na rzecz
Spółdzielni, jeżeli wymaga to zapewnienia ich bezpieczeństwa.
6. Spółdzielnia nie planuje przekazywać tych danych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
7. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do danych jej dotyczących, ich sprostowania lub ograniczenia
przetwarzania danych. Z tych uprawnień mogą Państwo skorzystać, składając odpowiedni wniosek Spółdzielni, która może
domagać się podania danych pozwalających ustalić, czy ów wniosek składa osoba uprawniona. Zakres każdego z tych
uprawnień zależy od przepisów prawa i od podstawy prawnej przetwarzania danych przez Spółdzielnię.
8. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu art. 4 pkt 21 RODO.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i wymaga zgody, która może być w każdej chwili cofnięta, bez wpływu na
zgodność przetwarzania przed cofnięciem zgody; podanie danych jest warunkiem wykonania działań na Państwa żądanie.
Niepodanie danych w tym zakresie spowoduje brak możliwości podjęcia żądanych przez Państwa działań –
pracownik Spółdzielni odmówi w takim przypadku wejścia do lokalu i wykonania w nim żądanych przez Państwa
prac.
10. Dane Państwa nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, ani też profilowaniu.

