Sosnowiec, …………………..
Imię i Nazwisko ……………………………………
Adres lokalu, którego informacje będą dotyczyły.
................................................................................
OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZESYŁANIE KORESPONDENCJI
DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
Ja niżej podpisany/a:



□ Wyrażam zgodę na przesyłanie przez

Spółdzielnię Mieszkaniową „Niwka” wszelkiej kierowanej
do mnie korespondencji: w tym przede wszystkim - informacji o wysokości opłat eksploatacyjnych,
specyfikacji salda, informacji o saldzie rozrachunków, rozliczenia zużycia wody, rozliczenia kosztów
centralnego ogrzewania, informacji o przerwach w dostawie, energii cieplnej, wody i innej dotyczącej
użytkowania lokalu - drogą elektroniczną:
na adres e-mail: …………………………………………………

 W przypadku zmiany adresu e-mail zobowiązuję się do pisemnego powiadomienia Spółdzielni o
nowych danych.

 Składający oświadczenie ma prawo wycofać je w każdym czasie, w wyniku czego Spółdzielnia
Mieszkaniowa „Niwka” utraci prawo do przesyłania korespondencji drogą elektroniczną, począwszy
od dnia następnego po otrzymaniu pisemnego zawiadomienia o wycofaniu niniejszego oświadczenia.

 Niniejsze oświadczenie nie zwalnia z obowiązku przyjmowania korespondencji w zwykłej formie
papierowej, jeśli taka zostanie nadana.
Hasło do rozszyfrowania pliku korespondencji wysyłanej drogą elektroniczną
.....................................................................................................…
Informacja dodatkowa do odblokowywania zapomnianego hasła: nazwisko panieńskie matki / imię
matki/ imię zwierzęcia* (*wybrać jedną opcję niepotrzebne skreślić)
...............................................................................................................
Czytelny podpis osoby składającej oświadczenie: ……………………………………….
Czytelny podpis osoby przyjmującej oświadczenie: ……………………………………..

□

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym adresu e-mail

przez

Spółdzielnię Mieszkaniową Niwka w Sosnowcu do celów prowadzenia korespondencji .
Data, podpis ………………………………………..
Zostałem(am) poinformowany(a) przed wyrażeniem zgody, że w każdym czasie mogę cofnąć tą zgodę bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Zostałem poinformowany(a) o dobrowolnym charakterze udzielenia zgody. Administratorem Pani/Pana danych
osobowych jest w Spółdzielnia Mieszkaniowa „Niwka” w Sosnowcu. Wszelkich informacji dotyczących
ochrony danych osobowych w Spółdzielni „Niwka” udziela Inspektor Ochrony Danych drogą mailową na adres
mailowy iod@smniwka.pl , lub drogą pocztową na adres siedziby administratora. Dane Państwa będą
przechowywane przez okres niezbędny do realizacji udzielania informacji drogą telefoniczną lub do wycofania
zgody. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Informujemy, że ma Pani/Pan prawo do
wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wszelkie dodatkowe informacje o ochronie danych
osobowych w S.M.”NIWKA” znajdziecie Państwo w naszej stronie internetowej www.smniwka.pl lub w
siedzibie spółdzielni.

