Ustka, dnia …………………………………
OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY
NA PRZESYŁANIE FAKTUR ORAZ KORESPONDENCJI INFORMACYJNEJ
DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
Imię i nazwisko /nazwa firmy posiadającej lokal użytkowy/teren(plac)/pomieszczenie wspólnego użytku/reklamę/tablicę
ogłoszeniową i informacyjną:
………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………
Adres lokalu użytkowego/terenu(placu)/pomieszczenia wspólnego użytku/reklamy/tablicy ogłoszeniowej i informacyjnej
w Spółdzielni:
………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………
*

Wyrażam zgodę na przesyłanie wszelkiej korespondencji przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Korab” w Ustce
związanej z wynajmowaniem lokalu użytkowego/terenu(placu)/pomieszczeń wspólnego użytku/reklam/tablic
ogłoszeniowych i informacyjnych tj. informacji o saldzie rozrachunków, rozliczeń kosztów zużycia wody i odprowadzania
ścieków oraz energii cieplnej, spraw technicznych i administracyjnych i innych związanych z użytkowaniem – 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
dobrowolne i wyrażam
związanych z kierowaną
danych mogę wycofać w

podanie danych osobowych dotyczących adresu poczty mailowej i numeru telefonu jest
zgodę na ich przetwarzanie przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Korab” w Ustce dla celów
do mnie korespondencją. Zostałem/am poinformowany, że wyrażoną zgodę na przetwarzanie
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 podany adres.
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, doręczane do indywidualnej skrzynki pocztowej na podany adres 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 do indywidualnej skrzynki pocztowej na podany adres.

……………………………………………………………………….……
*

W przypadku wrażenia zgody należy wstawić x

Czytelny podpis osoby posiadającej prawo do lokalu

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY
NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 7 Rozporządzeniem 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 wyrażam zgodę na przetwarzanie dotyczących mojej osoby danych osobowych
przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Korab” w Ustce (adres: ul. Grunwaldzka 10, 76-270 Ustka)
wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 000089752, NIP:
8390008053, REGON: 000485575, do celów związanych z (niewłaściwe wykreślić):

1) realizacją

korzystania z lokalu użytkowego/terenu(placu)/pomieszczeń wspólnego
użytku/reklam/tablic ogłoszeniowych i informacyjnych w zasobach Spółdzielni
Mieszkaniowej „Korab” w Ustce,

2) …………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
oraz do celów realizacji procesów i procedur obowiązujących u Administratora danych osobowych.
Zgoda obejmuje następujące dane:

1) telefon……………………………………………………………………………………………………………,
2) mail….……………………………………………………………………………………………...……………
,

3) adres do korespondencja……………………………………………………………………………………,

Po zapoznaniu się z klauzulą informacyjną, wskazującą także na przysługujące mi prawo
wycofania powyższej zgody, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokona
się na podstawie zgody przed jej wycofaniem, oświadczam, iż przedstawioną klauzulę informacyjną
zrozumiałem, akceptuję jej postanowienia, a składane oświadczenie ma charakter świadomy i
dobrowolny.

………………………..
(miejscowość, data)

……….……………………………………………………
(czytelny podpis osoby składającej oświadczenie)

