
Załącznik nr 3 do uchwały Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Małopolska” w Gorlicach  nr .../2020 z dnia … czerwca 2020

                                                                                                                                                       
.............................................. ..............................,dnia .......................... r.
          (imię i nazwisko) (miejscowość, data)

.......................................................
          (adres)

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

.......................................................
          (telefon) Spółdzielnia Mieszkaniowa

„Małopolska” w Gorlicach

Uprzejmie  proszę  o  kierowanie  wszelkiej  korespondencji  dotyczącej  lokalu

mieszkalnego/użytkowego* pod  adresem:  Gorlice

……....................................................................................

………………………………………………………………………………………..

na adres korespondencyjny: .........................................................................................................

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

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

Jednocześnie  przyjmuję  do  wiadomości,  że  zostanę  obciążony/a  kosztami  związanymi  
z wysyłką korespondencji na podany przeze mnie adres.

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 (RODO)  informuję, iż: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Małopolska” w Gorlicach ul. Hallera 81, 38-300 Gorlice (SM)

 Podanie  danych jest  dobrowolne i  opcjonalne,  ale  niezbędne w celu:   wysyłania  korespondencji  dotyczącej  użytkowania
lokalu pozostającego w zasobach SM, na podany adres korespondencyjny.

 Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes SM).
 Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do

przenoszenia danych oraz prawo do sprzeciwu.
 Dane osobowe mogą być udostępniane odbiorcom na podstawie zawartych przez SM umów powierzenia przetwarzania danych

osobowych (w zakresie danych kontaktowych – firmy zajmujące się konserwacją i obsługą techniczną budynków i mieszkań,
firmy wykonujące przeglądy mieszkań: budowlane, przeglądy kominiarskie, przeglądy instalacji elektrycznych i gazowych, firmy
zajmujące się utrzymaniem instalacji: centralnego ogrzewania, wody zimnej, centralnej ciepłej wody, gazowych, elektrycznych,
teletechnicznych, odczytem podzielników ciepła i rozliczaniem kosztów dostawy ciepła) oraz innym podmiotom na podstawie
przepisów prawa i w przypadkach określonych przez te przepisy. Powyższe podmioty będą odbiorcą danych jedynie w zakresie
niezbędnym dla realizacji Państwa praw lub obowiązków lub praw i obowiązków tych podmiotów.

 Dane osobowe zawarte we wniosku będą przechowywane bezterminowo w celach archiwalnych na mocy art. 89 RODO.
 Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie

Państwa danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
 Dane nie będą poddawane profilowaniu, zautomatyzowanemu przetwarzaniu ani przekazywane do państw trzecich.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i ust. 2 RODO, jeśli adres korespondencyjny podany w oświadczeniu należy do osoby trzeciej, zobowiązuję się do
poinformowania tej osoby o tym, kto jest Administratorem Danych Osobowych, o celu przetwarzania, o przysługujących prawach z tytułu
przetwarzania danych osobowych, a także ich okresie przechowywania i źródle pozyskania danych.. 

……………………………..
                                                                                                                                  (data i podpis)

* niepotrzebne skreślić


