Kamienna Góra, …………………………………………..
…………………………………………………………………
(imię i nazwisko)

…………………………………………………………………
(adres)

……………………………………………..………………….

Spółka Mieszkaniowa Sp. z o. o.
w Kamiennej Górze
ul. H. Sienkiewicza 3
58-400 Kamienna Góra

ZGODA NA OTRZYMYWANIE DOKUMENTÓW DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko właściciela/najemcy/użytkownika lokalu (nazwa firmy)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adres lokalu, którego zgoda dotyczy

Jako właściciel/najemca/użytkownik/pełnomocnik właściciela/najemcy/użytkownika* lokalu mieszkalnego
/użytkowego* zlokalizowanego w Kamiennej Górze / ………………………………………………** w budynku nr
………………… przy ul. …………………………….………………………………………
oświadczam, że:
1. wyrażam zgodę na przesyłanie mi przez Spółkę Mieszkaniową Spółka z o.o. zs. w Kamiennej Górze
dokumentów drogą elektroniczną na podany adres e-mail:
……………………………………………………………………………………………………………………………..
2. zapoznałam/- em się i akceptuję poniższe zasady przesyłania dokumentów w formie elektrycznej
stanowiące, że:
a) formularz zgody powinien zostać podpisany przez właściciela/najemcę/użytkownika lokalu lub
osoby upoważnione do reprezentowania właściciela/najemcę/ użytkownika lokalu,
b) formatem dokumentu w formie elektronicznej jest PDF (Portable Document Format),
c) właściciel/najemca/użytkownik lokalu lub jego pełnomocnik może przesłać wypełniony formularz
zgody na adres: Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o., ul. H. Sienkiewicza 3, 58-400 Kamienna Góra,
przekazać osobiście do siedziby Spółki Mieszkaniowej (adres powyżej), lub wysłać drogą mailową
na adres: bok@sm-kamiennagora.pl ,
d) zgoda na dostarczanie dokumentów w formie elektronicznej nie oznacza wyłączenia prawa
najemcy/właściciela/użytkownika oraz Spółki Mieszkaniowej Sp. z o.o. do sporządzania i
przesyłania dokumentów w formie papierowej,

e) właściciel/najemca/użytkownik lokalu lub jego pełnomocnik jest zobowiązany do przechowywania
otrzymanych dokumentów w tej samej formie elektronicznej, w której nadeszły, tj. w formie która
zapewnia autentyczność pochodzenia i integralność treści dokumentów,
f) w razie zmiany adresu e-mail najemca/właściciel/użytkownik lub jego pełnomocnik zobowiązani są
do pisemnego powiadomienia Spółki Mieszkaniowej o nowym adresie,
g) odwołanie zgody na wystawianie i przesyłanie dokumentów w formie elektronicznej odbywać się
może poprzez dostarczenie do Spółki Mieszkaniowej oświadczenia o odwołaniu zgody,
podpisanego przez właściciela lokalu/najemcę lub jego pełnomocnika w sposób opisany w pkt. 3.
3.

W związku z art. 7 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, niniejszym
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym adresu e-mail przez Spółkę
Mieszkaniową Sp. z o. o. w Kamiennej Górze w celu przekazywania mi informacji i dokumentów drogą
elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą
elektroniczną.

4. Oświadczam, że zostałam/-em poinformowana/-y, że:
a) administratorem moich danych osobowych jest Spółka Mieszkaniowa Sp. z o. o. w Kamiennej
Górze, zwana dalej: „Administratorem”,
b) w sprawach ochrony moich danych osobowych z Administratorem mogę się skontaktować:
1/ pod numerem telefonu 75 64 55 160,
2/ e-mailem: sekretariat@sm-kamiennagora.pl
c) moje dane osobowe będą przetwarzane w celu otrzymywania informacji drogą elektroniczną,
d) przyjmuję do wiadomości, że podanie moich danych osobowych w celu otrzymywania informacji
drogą elektroniczną jest dobrowolne, ale konieczne by je otrzymywać,
e) przetwarzanie moich danych osobowych odbywa się w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę
(art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27.042016 roku 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) (Dz.U UE.L z 2016 roku Nr 119, str. 1) –
dalej RODO,
f) moje dane będą mogły być również przetwarzane niezależnie od wyrażonej zgody w związku
z dochodzeniem roszczeń lub obroną przed nimi (art. 6 ust. 1 lit f RODO),
g) mam prawo do żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, a także prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu każdym czasie; cofnięcie zgody
nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem,
h) przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urzędu Ochrony Danych
Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
i) moje dane nie będą przekazywane innym odbiorcom ani do państw trzecich/organizacji
międzynarodowych,
j) moje dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w systemach informatycznych),
ale nie będą profilowane.

…………………………………………………….…………..
(data, czytelny podpis)

* / niepotrzebne skreślić
** / inna miejscowość

