Łódź, dnia ………………..……….
Nazwisko i imię

Adres zameldowania/zamieszkania osoby
składającej oświadczenie

Oświadczenie

Niniejszym oświadczam, iż w związku z wprowadzonym rozwiązaniem mającym na celu usprawnienie
komunikacji z członkami Spółdzielni Mieszkaniowej "Teofilów" z siedzibą w Łodzi, ul. Wici 1, 91-157
Łódź wyrażam zgodę na przesyłanie korespondencji dotyczącej lokalu mieszkalnego (adres):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… :
Proszę zaznaczyć „X” w kwadracie opisującym rodzaj korespondencji, na który wyrażają Państwo zgodę

- na adres korespondencyjny (adres): …………….……………………………………………………………….
- pocztą elektroniczną na adres e-mail: …..………………………………………………………………………
- za pośrednictwem telefonu, numer: ……….…….………………………………………………………………
- za pośrednictwem SMS na numer telefonu:. ….……………………………………………………………..
oraz na:
przydzielenie dostępu do usługi „Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta – E-BOK” i przekazanie
danych wymaganych do korzystania z powyższej usługi (tj.: nazwa użytkownika i hasło) na
adres mailowy podany powyżej.
Jednocześnie oświadczam, iż zapoznałam-em się z informacjami znajdującymi się na odwrocie,
a związanymi z realizacją obowiązku informacyjnego administratora danych osobowych wynikającego
z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 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) oraz (w przypadku wyrażenia zgody na przydzielenie dostępu do
usługi „Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta – E-BOK) z Regulamin funkcjonowania i korzystania z usługi
„Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta – E-BOK” w Spółdzielni Mieszkaniowej „TEOFILÓW”.

Podpis osoby składającej oświadczenie

Zgodnie z art. 24 ust. 1 Ustawy o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U.2016, poz. 922) –
Ustawy oraz art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 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) - RODO informuję, iż:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa "Teofilów"
z siedzibą w Łodzi, ul. Wici 1, 91-157 Łódź
2. kontakt do inspektora ochrony danych: biuro@pdpgroup.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu usprawnienia komunikacji ze Spółdzielnią
Mieszkaniowa „Teofilów” w Łodzi, w tym przesyłania korespondencji dotyczącej lokalu
mieszkalnego na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 1 Ustawy oraz art. 6 ust 1 pkt a RODO
4. na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody administrator danych będzie przetwarzał
następujące kategorie danych osobowych: imię i nazwisko, adres lokalu mieszkalnego, adres
korespondencyjny, adres poczty mailowej, numer telefonu
5. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom wnioskującym na podstawie
przepisów obowiązującego prawa, a także podmiotom realizującym działania wspierające
działalność statutową Spółdzielni.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane okres niezbędny do realizacji obowiązujących
przepisów
7. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
8. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Ustawy o ochronie danych osobowych oraz ogólnego
Rozporządzenia o ochronie danych osobowych
9. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane

