ZAŁĄCZNIK NR 1
Dnia ……………………………
……………………………………………………….
Imię i nazwisko użytkownika

……………………………………………………….
Adres lokalu/ zasobu w Spółdzielni

Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Słoneczny Stok”
w Białymstoku
Ul. Armii Krajowej 7
15-661 Białystok

Zwracam się z prośbą o przesyłanie wszelkiej korespondencji dotyczącej mojego lokalu
mieszkalnego/użytkowego/garażu/zasobu*:
ulica: ……………………………………………………………………….. nr budynku ………….. nr lokalu …………
na poniższy adres:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Imię i nazwisko

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adres korespondencyjny

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości i akceptuję fakt, że przesyłanie korespondencji
na podany adres będzie realizowane listem zwykłym, co wiąże się z ponoszeniem
dodatkowych opłat miesięcznych, płatnych wraz z opłatami za lokal (jako dodatkowy
składnik czynszu) zgodnie z postanowieniami „Regulaminu dostarczania korespondencji do
lokali zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Słoneczny Stok” w Białymstoku oraz
ponoszenia kosztów z tym związanych”, zatwierdzonym Uchwałą Zarządu Spółdzielni z dnia
06.06.2019 r. dostępnego w siedzibie i na stronie internetowej Spółdzielni.
* niepotrzebne skreślić

…………………………..
(podpis użytkownika)

Klauzula informacyjna
1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Słoneczny Stok”
z siedzibą w Białymstoku przy ul. Armii Krajowej 7, która przetwarza dane na podstawie ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych oraz ustawy z dnia

16

września 1982 r. Prawo Spółdzielcze w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a, b, c Ogólnego Rozporządzenia o
Ochronie Danych w celu realizacji zadań ustawowych oraz Statutowych;
2. Administrator danych może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom na podstawie
i w granicach przepisów prawa, w szczególności podmiotom przetwarzającym w imieniu
Spółdzielni Pani/Pana dane osobowe i uczestniczącym w wykonywaniu czynności zarządu
nieruchomościami będącymi w zasobach Spółdzielni;
3. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej;
4. dane osobowe będą przechowywane przez administratora danych do czasu ustania istnienia
Spółdzielni Mieszkaniowej lub do momentu ustania przydatności tych danych, w szczególności po
upłynięciu terminu przedawnienia roszczeń;
5. osobom, których przetwarzane przez Administratora dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do
danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych
oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i żądania
ich usunięcia oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
6. osoba, której dane dotyczą, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, może
w dowolnym momencie cofnąć zgodę na przetwarzanie w tym zakresie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
7. dane osobowe przetwarzane przez Administratora danych nie będą podlegały zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;
8. podanie danych osobowych przetwarzanych przez Administratora danych jest wymogiem
ustawowym, jak również jest niezbędne dla prawidłowego realizowania zadań przez
Administratora danych.
9. Inspektor ochrony danych osobowych jest dostępny w godzinach pracy Spółdzielni w siedzibie
głównej Administratora danych w pok. 307, tel. 85 66 49 394, e-mail: iodo@sm-slonecznystok.pl.
Oświadczam, iż zapoznałem/łam się z klauzulą informacyjną.
………………………………………….
Data i podpis

ZAŁĄCZNIK NR 2
Dnia ……………………………
……………………………………………………….
Imię i nazwisko użytkownika

……………………………………………………….
Adres lokalu/ zasobu w Spółdzielni

Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Słoneczny Stok”
w Białymstoku
Ul. Armii Krajowej 7
15-661 Białystok

Niniejszym składam rezygnację z wysyłania korespondencji kierowanej przez
Spółdzielnię Mieszkaniową „Słoneczny Stok” na wcześniej podany adres korespondencyjny,
tj.: ………………………………………………………………………………………………………………………………………

Przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę na dostarczanie korespondencji ze
Spółdzielni do indywidualnej skrzynki pocztowej EURO na następujący adres lokalu
znajdującego się w zasobach Spółdzielni:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Oświadczam, że przyjmuję na siebie odpowiedzialność za odbiór korespondencji
dostarczanej do skrzynki pocztowej i będę traktować ją jako korespondencję skutecznie
doręczoną.

…………………………..
(podpis użytkownika)

Klauzula informacyjna
1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Słoneczny Stok”
z siedzibą w Białymstoku przy ul. Armii Krajowej 7, która przetwarza dane na podstawie ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych oraz ustawy z dnia

16

września 1982 r. Prawo Spółdzielcze w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a, b, c Ogólnego Rozporządzenia o
Ochronie Danych w celu realizacji zadań ustawowych oraz Statutowych;
2. Administrator danych może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom na podstawie
i w granicach przepisów prawa, w szczególności podmiotom przetwarzającym w imieniu
Spółdzielni Pani/Pana dane osobowe i uczestniczącym w wykonywaniu czynności zarządu
nieruchomościami będącymi w zasobach Spółdzielni;
3. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej;
4. dane osobowe będą przechowywane przez administratora danych do czasu ustania istnienia
Spółdzielni Mieszkaniowej lub do momentu ustania przydatności tych danych, w szczególności po
upłynięciu terminu przedawnienia roszczeń;
5. osobom, których przetwarzane przez Administratora dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do
danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych
oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i żądania
ich usunięcia oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
6. osoba, której dane dotyczą, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, może
w dowolnym momencie cofnąć zgodę na przetwarzanie w tym zakresie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
7. dane osobowe przetwarzane przez Administratora danych nie będą podlegały zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;
8. podanie danych osobowych przetwarzanych przez Administratora danych jest wymogiem
ustawowym, jak również jest niezbędne dla prawidłowego realizowania zadań przez
Administratora danych.
9. Inspektor ochrony danych osobowych jest dostępny w godzinach pracy Spółdzielni w siedzibie
głównej Administratora danych w pok. 307, tel. 85 66 49 394, e-mail: iodo@sm-slonecznystok.pl.
Oświadczam, iż zapoznałem/łam się z klauzulą informacyjną.
………………………………………….
Data i podpis

