
Ustka, dnia ………………………………… 
    
 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY  
NA PRZESYŁANIE KORESPONDENCJI INFORMACYJNEJ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 

 
Imię i nazwisko /nazwa osoby posiadającej prawo do lokalu: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………… 
Adres lokalu w Spółdzielni: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………… 
 
 
       * Wyrażam zgodę na przesyłanie wszelkiej korespondencji przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Korab” w Ustce 
związanej z przysługującym mi prawem do lokalu tj. pism w sprawach członkowskich, informacji o wysokości opłat 
eksploatacyjno – remontowych, informacji o saldzie rozrachunków, rozliczeń kosztów zużycia wody i odprowadzania 
ścieków oraz energii cieplnej, spraw technicznych i administracyjnych i innych związanych z użytkowaniem lokalu – drogą 
elektroniczną na podany poniżej adres – email: 

 
………………………………………………………………………………………………………… 
(należy wpisać drukowanymi literami adres e-mail) 

 
       * Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Korab” w Ustce krótkich wiadomości, informacji              
i powiadomień za pomocą wiadomości SMS na podany numer telefonu komórkowego:  
 

………………………………………………………………………………………………………………..…… 
 
 
       * Oświadczam, że podanie danych osobowych dotyczących adresu poczty mailowej i numeru telefonu jest 
dobrowolne i wyrażam zgodę na ich przetwarzanie przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Korab” w Ustce dla celów 
związanych z kierowaną do mnie korespondencją. Zostałem/am poinformowany, że wyrażoną zgodę na przetwarzanie 
danych mogę wycofać w dowolnym momencie. 
 
Oświadczam, że przyjmuję na siebie pełną odpowiedzialność za odbiór korespondencji dostarczanej drogą mailową              
lub przez wiadomość SMS na podany adres mailowy i numer telefonu i będę traktować ją jako korespondencję skutecznie 
doręczoną. 
 
Wyrażanie zgody na przesyłanie korespondencji w zakresie określonym w niniejszym oświadczeniu, drogą elektroniczną 
jest równoznaczne z zaprzestaniem wysyłania przedmiotowej korespondencji drogą listowną, osobiście lub w formie 
dostarczania do indywidualnej skrzynki pocztowej na adres posiadanego przeze mnie prawa do lokalu znajdującego się  
w zasobach Spółdzielni. 
 
Jednocześnie zobowiązuję się do niezwłocznego, pisemnego poinformowania Spółdzielni Mieszkaniowej „Korab” w Ustce 
o każdej zmianie adresu e-mail i numeru telefonu. 
 
W przypadku rezygnacji z doręczenia przedmiotowej korespondencji drogą elektroniczną przesyłanie jej zostanie 
wznowione w formie listownej, osobiście lub doręczane do indywidualnej skrzynki pocztowej na adres posiadanego 
przeze mnie prawa do lokalu w terminie 14 dniu od daty otrzymania rezygnacji. 
 
Akceptuję, iż niniejsze oświadczenie nie zwalnia mnie z obowiązku przyjmowania korespondencji w zwykłej formie 
papierowej, jeśli taka zostanie do mnie przesłana. 
 
Przyjmuję do wiadomości, że korespondencja o charakterze procesowym lub związana z realizacją przepisów 
ustawowych, Spółdzielnia będzie realizować przez operatora Pocztę Polską lub innego koncesjonowanego operatora 
pocztowego albo bezpośrednio do indywidualnej skrzynki pocztowej na adres posiadanego przeze mnie prawa do lokalu 
znajdującego się w zasobach Spółdzielni bądź wskazanego przeze mnie adresu do korespondencji. 
 
 
 

……………………………………………………………………….…… 
         Czytelny podpis osoby posiadającej prawo do lokalu 

* W przypadku wrażenia zgody należy wstawić x 


