
Załącznik nr 2-Regulaminu udzielania informacji i wydawania zaświadczeń o wysokości sald oraz opłat za użytkowanie lokali w 
zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „CUPRUM” w Polkowicach- Zgoda na przesyłanie korespondencji drogą elektroniczną. 

     ul. Kolejowa 24A                               
     59-100 Polkowice                                             Nr Klienta..........................                          
     tel.76/746-18- 40                                                 (wypełnia pracownik Spółdzielni) 
     e-mail:smcuprum@smcuprum.polkowice.pl 
                www.smcuprum.polkowice.pl   

OŚWIADCZENIE  
O WYRAŻENIU ZGODY NA OTRZYMYWANIE KORESPONDENCJI  

DROGĄ ELEKTRONICZNA ORAZ WIADOMOŚCI SMS 
 

 

Wyraż am żgodę na prżesyłanie prżeż Spo łdżielnię Miesżkaniową „Cuprum” w Polkowicach informacji,  
dotycżących żawiadomien  o wysokos ci opłat eksploatacyjnych i sald, rożlicżenia żuż ycia wody, rożlicżenia 
medio w,  odcżyto w, prżeglądo w i innej dotycżącej uż ytkowania lokalu - drogą elektroniczną na podany poniż ej 
adres mailowy, oraż kro tkich wiadomos ci i powiadomien  żwiążanych ż żarżądżaniem cżęs ciami wspo lnymi 
nieruchomos ci, w formie bezpłatnych wiadomos ci SMS na podany poniż ej numer telefonu komo rkowego.  

 

                           Imię i nazwisko/ Nazwa i NIP firmy*      Telefon kontaktowy 
 
 

 

         

 

Adres lokalu (nazwa ulicy, numer domu / lokalu, miejscowość) 
 
 
 

Adres e-mail* – WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI 
                         

 
 

      REGULAMIN 
Os wiadcżam, ż e będę odbierał/a korespondencję na wskażany powyż ej adres e-mail oraż numer telefonu. 
W rażie żmiany numeru telefonu lub adresu e-mail żobowiążuję się do pisemnego  powiadomienia 

Spo łdżielni oraż żłoż enia nowego os wiadcżenia w formie pisemnej. Jestem s wiadomy/a, ż e do tego cżasu 
doręcżenie korespondencji na podany adres e-mail oraż numer telefonu będżie skutecżne. Za datę otrżymania 
korespondencji użnaje się datę jej wysłania. 

Prżyjmuję do wiadomos ci, ż e Spo łdżielnia nie ponosi odpowiedżialnos ci ża żakło cenia w dżiałaniu systemu 
wynikłe ż winy operatora telefonii komo rkowej, ża pos rednictwem kto rego komunikaty SMS są wysyłane.  

Zastrżegam sobie prawo wycofania niniejsżego os wiadcżenia, w wyniku cżego Spo łdżielnia utraci prawo do 
prżesyłania informacji SMS i/lub wiadomos ci email na mo j numer telefonu i/lub adres e-mail pocżąwsży od 
siódmego dnia po otrżymaniu pisemnego żawiadomienia o wycofaniu niniejsżego os wiadcżenia. 

Wyraż am żgodę na prżetwarżanie ww. moich danych osobowych w celu realiżacji żadan  wynikających że 
Statutu Spo łdżielni oraż Regulamino w, Ustawy o spo łdżielniach miesżkaniowych oraż innych obowiążujących 
prżepiso w prawa. 

 

Akceptuję regulamin, z treścią którego się zapoznałem/-am. 

 
 

Polkowice, dnia ………………………                                                          …………………………………...………………… 
                                                                                                                   Cżytelny podpis składającego os wiadcżenie 

 
 
…………………………………………….......…           
 data / podpis pracownika SM 
      przyjmującego zgodę 
 

Wypełniony i cżytelnie podpisany druk prosimy prżekażac  do biura Spo łdżielni osobis cie lub pocżtą na 
adres: SM „Cuprum”, ul. Kolejowa 24A,  59-100 Polkowice lub w postaci skanu wypełnionego dokumentu na 
adres e-mail: smcuprum@smcuprum.polkowice.pl 

 
* formularz może złożyć osobiście osoba uprawniona 
** niepotrzebne skreślić. 

Wersja nr 3(16.10.2020) 
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Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 
 

1) Administratorem Pan stwa danych osobowych jest Spo łdżielnia Miesżkaniowa „Cuprum” ż siedżibą w Polkowicach 
prży ul. Kolejowej 24A, tel. kontaktowy: (76) 746-18-40 w imieniu kto rej dżiała Zarżąd Spo łdżielni. 

2) Spo łdżielnia wyżnacżyła Inspektora Ochrony Danych (IOD), ż kto rym moż na skontaktowac  się w sprawach 
dotycżących ochrony danych osobowych oraż realiżacją prawo ż tym żwiążanych. W tym celu moż liwy jest kontakt 
drogą elektronicżną na adres: iod@smcuprum.polkowice.pl, a takż e pocżtą tradycyjną na adres siedżiby Spo łdżielni. 

3) Pan stwa dane osobowe będą prżetwarżane w celu prowadżenia ż Pan stwem korespondencji i żałatwienia sprawy, 
kto rej ona dotycży oraż w celu ewentualnego ustalenia lub dochodżenia rosżcżen  lub obrony prżed rosżcżeniami.  

4) Podstawą prawną prżetwarżania Pan stwa danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie użasadniony 
interes realiżowany prżeż Administratora danych. 

5) Pan stwa dane osobowe mogą byc  udostępniane prżeż Spo łdżielnię podmiotom upoważ nionym do użyskania 
informacji na podstawie umo w powierżenia danych oraż innym odbiorcom na podstawie prżepiso w prawa. 

6) Pan stwa dane osobowe nie będą prżekażywane do pan stwa trżeciego/organiżacji międżynarodowej beż Pan stwa 
żgody. 

7) Pan stwa dane osobowe będą prżechowywane do dnia, w kto rym ustanie potrżeba ich prżetwarżania ż uwagi na cel, 
jakiemu miało służ yc  – prżeż co rożumie się brak potrżeby ich posiadania prżeż Spo łdżielnię ż uwagi na ustanie 
Pan stwa cżłonkostwa i/lub żbycie prżysługującego Pan stwu prawa do lokalu w żasobach Spo łdżielni, jednakż e prżeż 
okres nie kro tsży, niż  wymagany dla ustalenia stanu prawnego lub faktycżnego prżedmiotowego lokalu lub okres 
ustawowy wymagany dla prżechowywania tego rodżaju danych. 

8) W żwiążku ż prżetwarżaniem prżeż Spo łdżielnię Pan stwa danych osobowych prżysługuje Pan stwu: prawo dostępu 
do tres ci swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ogranicżenia prżetwarżania, prawo do sprżeciwu, prawo do 
prżenosżenia danych. 

9) W prżypadku użnania prżeż Pan stwa, iż  prżetwarżanie danych osobowych narusża prżepisy RODO mają Pan stwo 
prawo wniesienia skargi do Preżesa Urżędu Ochrony Danych Osobowych. 

10) Podanie prżeż Pan stwa nieżbędnych danych osobowych jest warunkiem żrealiżowania prżeż Spo łdżielnię celu, o 
kto rym mowa w pkt. 3 powyż ej. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednakż e konsekwencją nie podania 
danych jest brak moż liwos ci wykonania prżeż Spo łdżielnię w sposo b prawidłowy i kompletny cżynnos ci, o kto rych 
mowa w pkt 3 powyż ej. 

11) Spo łdżielnia nie prowadżi żautomatyżowanego podejmowania decyżji oraż automatycżnego profilowania danych 
osobowych. Prżetwarżanie Pan stwa danych będżie odbywało się żaro wno w sposo b ręcżny jak i ż wykorżystaniem 
systemu teleinformatycżnego.  

 
 
 
 
 
 
Polkowice, dnia ………………………                                                                                     …………………………………...………………… 

                                                                                                                                                  Cżytelny podpis składającego os wiadcżenie 

 

 

 

 

 

 

 

ODWOŁANIE ZGODY NA  OTRZYMYWANIE KORESPONDENCJI DROGĄ ELEKTRONICZNA ORAZ SMS *  

Ja niż ej podpisany/a odwołuję żgodę na prżesyłanie informacji ża pos rednictwem SMS* drogą elektronicżną*  ż 

dnia …………………..r. 

                                                                                                             ........................................    
              data / podpis Wnioskodawcy 
* formularz może złożyć osobiście osoba uprawniona 
** niepotrzebne skreślić. 

 
 


