
Imię i Nazwisko ……………………………..  

Adres: ………………………………………..  

Numer członkowski.………………………… 

 

  
Spółdzielnia Mieszkaniowa  
Lokatorsko-Własnościowa ,,Bursztyn”  
osiedle Fabryczna 5/8-9  
98-400 Wieruszów  

 
 

Oświadczenie 

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że :  
1. Wyrażam zgodę na przekazywanie przez pracowników Spółdzielni informacji telefonicznej  
    o wysokości opłat za lokal mieszkalny, zadłużeń czynszowych, rozliczenia wody,  
    centralnego ogrzewania po uprzednim podaniu numeru członkowskiego widniejącego  
    powyżej TAK / NIE * 
2. Wyrażam zgodę na pozostawienie korespondencji dotyczącej lokalu w skrzynce pocztowej  
    i przyjmuję na siebie pełną odpowiedzialność za jej odbiór TAK / NIE *  
3. Wyrażam zgodę na przesyłanie korespondencji na inny adres ………………………………  

    ………………………………………………….……………………………... TAK / NIE *  

4. Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Bursztyn”  
    korespondencji, w szczególności: wydruków czynszowych, zawiadomień i wezwań drogą  
    elektroniczną na podany poniżej adres mailowy:  

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

    W przypadku zaistnienia przeszkód technicznych lub formalnych  
    uniemożliwiających przesyłanie korespondencji drogą elektroniczną zobowiązuję się 
    przyjmować korespondencję w formie papierowej. Jednocześnie w razie zmiany  
    adresu e-mail zobowiązuję się do pisemnego powiadomienia Spółdzielni o nowym 
    adresie.  
4. Wyrażam zgodę na przekazywanie informacji w zakresie wysokości opłat za lokal, odbioru  
    dokumentów (rozliczenie wody, centralnego ogrzewania), zwrotu nadpłat Pani/Panu  

     ……………………………………………………………………………..... TAK / NIE * 

 

*niewłaściwe skreślić  

 
  



Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych 

 
Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa ,,Bursztyn” w Wieruszowie zgodnie z art. 13          
ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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) zwanej dalej ,,RODO” jako Administrator Pani/Pana danych osobowych, spełniając           
obowiązek informacyjny zawiadamia, że:  
1. Administratorem Państwa danych osobowych (podmiotem przetwarzającym dane osobowe) jest         

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Bursztyn”  
z siedzibą 98-400 Wieruszów, osiedle Fabryczna 5/8-9, adres email: smbursztyn@onet.eu. 

2. Dane członków Spółdzielni jak i osób niebędących członkami Spółdzielni  
a zamieszkujący w jej zasobach, przetwarzane są przez Spółdzielnię Mieszkaniową LW           
,,Bursztyn” w celach realizacji zadań, obowiązków i uprawnień określonych  
w Statucie oraz regulaminach Spółdzielni, a także powszechnie obowiązujących przepisach prawa           
a związanych z prowadzeniem działalności zarządzania  
i administrowania nieruchomościami. 

3. Państwa dane osobowe w zakresie identyfikacji są pozyskiwane z dokumentów Spółdzielni           
(deklaracji, oświadczeń, umów itp.). 

4. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich            
sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do           
cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec           
przetwarzania Państwa danych osobowych. 

5. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
6. Administrator informuje, że w niektórych sytuacjach Państwa dane osobowe będą przekazywane,           

jeśli będzie to konieczne, abyśmy mogli wykonywać nasze obowiązki. Odbiorcami Państwa           
danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na            
podstawie przepisów prawa, którzy wskażą podstawę prawną i interes prawny oraz podmiotów            
świadczących na rzecz Spółdzielni usługi na podstawie zawartych umów o powierzenie danych. 

7. Dane osobowe przetwarzane są przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających ze 
statutowej i ustawowej działalności Spółdzielni.  

8. Dane udostępniane przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu. 
9. Dane osobowe zebrane przez Spółdzielnię nie są przekazywane do państw trzecich lub            

organizacji międzynarodowych. 
10. Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym i niezbędnym do           

wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku  
z realizacją celów i prowadzonym przez niego przedmiotem działalności. 

 
Informujemy, że pracownicy Spółdzielni w trakcie rozmowy telefonicznej mogą weryfikować          
Państwa tożsamość po indywidualnym numerze członkowskim.  
 
Jednocześnie prosimy o przekazanie niniejszej Klauzuli Informacyjnej innym osobom, których dane           
przekazali Państwo do Administratora (np. w celach korespondencyjnych). 
 
Administrator zastrzega prawo do zmiany niniejszej Klauzuli Informacyjnej w zakresie ochrony           
danych osobowych. Zaktualizowane wersje Klauzuli Informacyjnej w zakresie ochrony danych          
osobowych zostaną opublikowane na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółdzielni.  
 

 

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

          (miejscowość, data)                                                              (czytelny podpis) 


