Załącznik nr 1 do Regulaminu dostarczania korespondencji zatwierdzonego uchwałą Rady Nadzorczej nr 28/2019 z dnia 10.12.2019 r

Ruda Śląska ………………….
…………………………..
Nazwisko i imię Użytkownika lokalu

…………………………..
ulica

…………………………..
Miasto

…………………………..
Nr telefonu kontaktowego

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez GSM "Nasz Dom" numeru telefonu w celach kontaktowych

Oświadczenie dotyczące korespondencji
Zwracam się z wnioskiem o dostarczanie korespondencji dotyczącej lokalu(i)
………………..…………………………………………………………………………...…………
poprzez :
1.
Wysłanie korespondencji na adres podany poniżej.
Adres korespondencyjny: ……………………………………………………..….
Jednocześnie akceptuję fakt, że przesyłanie korespondencji na podany powyżej adres (poza
zasobami Spółdzielni) wiąże się z obowiązkiem ponoszenia ryczałtowej opłaty zgodnie z § 6
pkt. 3 lub 4 Regulaminu dostarczania korespondencji.
2.
Wysyłanie korespondencji na podany poniżej adres e-mail
Adres e-mail: ………………………...…….
Telefon komórkowy: ……………………….
Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego numeru telefonu komórkowego
podanego powyżej w celu realizacji wnioskowanego sposobu przesyłania korespondencji.
Druk wygenerowany z systemu elektronicznego nie wymaga pieczęci ani podpisu.
3.
Wysyłanie korespondencji poprzez system E-kartoteka dostępny na stronie Spółdzielni
W związku z wybraniem dostarczania korespondencji poprzez E-Kartotekę posiadam dostęp
do przedmiotowego systemu. W przypadku braku dostępu do systemu należy dołączyć
„Wniosek o nadanie uprawnień do systemu E-kartoteka”.
Oświadczam, że zapoznałem(am) się z treścią Regulaminu dostarczania korespondencji
………………………………
Data i czytelny podpis
Użytkownika lokalu
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Załącznik nr 1 do Regulaminu dostarczania korespondencji zatwierdzonego uchwałą Rady Nadzorczej nr 28/2019 z dnia 10.12.2019 r
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016r. 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), że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nasz Dom" ul. Kłodnicka 97,
41-706 Ruda Śląska.
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nasz Dom" ul. Kłodnicka 97, 41-706
Ruda Śląska pokój 105.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w celu realizacji wniosków
i oświadczeń zawartych w niniejszym formularzu.
4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom do tego uprawnionym na podstawie przepisów
powszechnie obowiązujących oraz podmiotom z którymi GSM „Nasz Dom” współpracuje w ramach prowadzonej przez
siebie działalności.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych celów, a także
ewentualnego dochodzenia lub obrony roszczeń, a następnie w celach archiwizacyjnych.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich
przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do ich przenoszenia, a także prawo
cofnięcia zgody, w przypadkach gdy jest ona podstawą przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia
skargi do organu nadzorczego.
7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji celów w jakich formularz
ten został złożony.

………………………………
Data i czytelny podpis
Użytkownika lokalu
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