
 

Mszczonów, dnia: _______________________r. 

 

Imię i nazwisko: ___________________________ 

Adres lokalu:______________________________ 

 
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mszczonowie 
ul. Dworcowa 1, 96-320 Mszczonów 
 

ZGODA NA KONTAKT DROGĄ ELEKTRONICZNĄ  

 
Niniejszym wnoszę oraz jednocześnie wyrażam zgodę na przesyłanie do mnie przez Spółdzielnię 
Mieszkaniową korespondencji (w tym również korespondencji kierowanej w odpowiedzi na zadane 
przeze mnie pytania), w szczególności wydruków czynszowych, zawiadomień, uchwał i wezwań, drogą 
elektroniczną na podany poniżej adres mailowy: 
 

________________________@________________________ 
(czytelnie wpisany adres e-mail) 

 

 wnoszę by hasło do przesyłanych plików kierowane było na następujący numer telefonu w drodze 

wiadomości SMS: _______________________________________ 

 wyraźnie oświadczam, że NIE CHCĘ by korespondencja była zabezpieczana hasłem i akceptuję fakt, 

że może to mieć negatywne konsekwencje dla bezpieczeństwa kierowanej do mnie korespondencji 
 

 
W razie zmiany adresu e-mail zobowiązuję się do pisemnego powiadomienia Spółdzielni o nowym 

adresie. Ponadto mam świadomość, że w każdej chwili mogę wycofać niniejszą zgodę żądając, by 

Spółdzielnia zaprzestała wysyłania do mnie korespondencji drogą elektroniczną.  

 
_____________________________________ 

czytelny podpis osoby składającej oświadczenie 

 

_____________________________________ 
czytelny podpis współuprawnionego, jeżeli dotyczy 

 
1. Administratorem danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mszczonowie, ul. Dworcowa 1, 96-320 Mszczonów, wpisana do 

rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XXI Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego, KRS: 0000090072, NIP: 8380000512 (dalej jako: Administrator lub Spółdzielnia). Ze Spółdzielnią skontaktować można 
się telefonicznie (046 857 12 40), listownie (na adres Spółdzielni) lub elektronicznie (na adres e-mail: rodo@mszczonowsm.pl). 

2. Wykorzystywane przez Spółdzielnię dane osobowe to: dane przekazane na etapie składania wniosku – m.in. imię, nazwisko, adres e-mail, 
telefon komórkowy, adres nieruchomości będącej pod zasobem Spółdzielni. 

3. Przetwarzanie (a więc wykonywanie jakichkolwiek operacji na przekazanych Spółdzielni danych osobowych) danych osobowych, będzie 
odbywać się: 
1) przede wszystkim w celu zweryfikowania, czy posiadają Państwo stosowne uprawnienia do złożenia wniosku; 
2) realizacji wniosku w tym kierowania wiadomości mailowych i wiadomości SMS; 
3) dodatkowo Państwa dane osobowe mogą być wykorzystywane w sytuacji, w której będzie to niezbędne do celów wynikających z prawnie 

uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora takich jak odpieranie przez Spółdzielnię ewentualnych roszczeń z Państwa 
strony, czy kontakt z Państwem w celach związanych z obsługą bieżących spraw Spółdzielni oraz jej Mieszkańców.  

4. Dane osobowe przekazane Spółdzielni nie będą udostępniane podmiotom trzecim za wyjątkiem sytuacji, w której obowiązek taki wynika z 
przepisów prawa (czyli np. w sytuacji, w której do przekazania tych danych zobowiąże Spółdzielnię Sąd, czy Policja). Dane mogą być 
przekazywane innym podmiotom, które przetwarzają dane w imieniu Administratora, którym Administrator danych może zlecić 
wykonywanie pewnych technicznych czynności w związku z przetwarzaniem danych osobowych, co każdorazowo odbywać się będzie na 
podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.  

5. Spółdzielnia będzie przetwarzać Państwa dane osobowe, co do zasady, przez okres niezbędny dla realizacji celu przetwarzania, który to 
okres odpowiadać będzie okresowi, w którym decydują się Państwo przekazać Spółdzielni opisane powyżej dane do kontaktu.  W sytuacji, w 
której wycofają Państwo swój wniosek Spółdzielnia dokona anonimizacji skierowanych do niej.  

6. Osobom, których dane są przetwarzane przysługuje prawo do dostępu do treści danych i ich sprostowania, usunięcia danych („prawo do 
bycia zapomnianym”), wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych - bez wpływu 
na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce do czasu realizacji jednego z tych praw, a także prawo do wniesienia skargi do 
organu nadzorczego, jeśli sposób przetwarzania danych będzie niezgodny z prawem.  

7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa ich przekazania uniemożliwi Spółdzielni jednak rozpoznanie Państwa 
wniosku i jego realizację.  
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