ZGODA
na przetwarzanie danych osobowych udzielana przez osobę, której dane dotyczą
……………………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko osoby, której dane dotyczą)
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych:
Spółdzielnię Mieszkaniową „ Komunalni”,
ul. Kościuszki 15, 85-079 Bydgoszcz
Podaję dane osobowe dobrowolnie i świadomie w celu:
kontaktu z administratorem danych w sprawach dotyczących zwykłego zarządu nieruchomością tj.
-naliczenia, zmiany wysokości opłat eksploatacyjnych,
-rozliczenia okresowe mediów (woda, c.o.), rozliczenia roczne i salda roczne,
-informacje o terminach i zakresach przeglądów technicznych lokali,
- informacje o terminach wymiany urządzeń pomiarowych,
- odpowiedzi na bieżącą korespondencję skierowaną do Spółdzielni

oraz wykraczających poza zwykły zarząd nieruchomością/nieruchomościami np: sprawy dotyczące
inwestycji, spraw organizacyjnych Spółdzielni.
.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(rodzaj i adres lokalu, lokali w zasobach SM „Komunalni”)*

Oświadczam, iż udostępniłam/łem osobiście administratorowi niżej podane dane:
imię, nazwisko,numer telefonu, adres kontaktowy/zamieszkania/, adres mailowy:
1. imię , ………………………, nazwisko…………………………………….
2. numer/ry telefonu …………………………………………………………..
3. kod .. - … , miejscowość…………………….., ulica………………………. nr lok. …………**
4. adres/sy email ……………………………………………………………….
i są zgodne z prawdą, a także zapoznałem /łam się z warunkami przetwarzania moich danych
osobowych, które dostępne są na stronie internetowej: www.komunalni.com.pl
W przypadku braku wpisu w pkt. 2 i 4 pracownicy SM ”Komunalni” nie będą udzielać informacji
zawierających dane osobowe telefonicznie lub drogą elektroniczną.
Zgadzam się na dostarczanie korespondencji ze Spółdzielni drogą elektroniczną:
a)

- wynikającą z w/w punktu 4

Dostarczoną/przesłaną tak przez Spółdzielnię korespondencję uznaję za skutecznie doręczoną.
Niniejsza zgoda obowiązuje do czasu jej pisemnego odwołania lub modyfikacji.
Niniejszą zgodę prosimy złożyć w Administracji przy ul. Swobodnej 11, w biurze Zarządu
Spółdzielni przy ul. Kościuszki 15 lub wysłać drogą pocztową w terminie do 15.03.2019r.

..……………………………………
(miejscowość, data)

…………………………………………
(czytelny podpis osoby, której dane dotyczą)

*lokal mieszkalny, lokal użytkowy, lokal w najmie, garaż, miejsce postojowe, wpisać wszystkie posiadane
lokale w danych nieruchomościach.

**w przypadku wpisania innego adresu do doręczeń niż adres lokalu w zasobach SM „Komunalni” pobierana
będzie opłata pocztowa jak za list polecony, natomiast w przypadku wskazania adresu będącego w zasobach
SM „Komunalni”- korespondencja dostarczana będzie do skrzynek korespondencyjnych.

