
Załącznik nr 2 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

Oświadczenie dotyczące korespondencji

Zwracam się z wnioskiem o zaprzestanie dostarczania korespondencji dotyczącej lokalu(i)  

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

od dnia ……………...

Akceptuję fakt, że od następnego miesiąca od dnia złożenia Oświadczenia wszelkie pisma

i zawiadomienia ze Spółdzielni przekazywane będą do skrzynki oddawczej na adres danego lokalu

znajdującego się w zasobach Spółdzielni.

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

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.

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