Spółdzielnia Mieszkaniowa Gwarek
42-600 Tarnowskie Góry, ul. Staropolska 2
tel. 32 390-54-00
email. biuro@gwareksm.pl
_________________________________________________________________________________________________________________
ZGODA NA UMIESZCZENIE NAZWISKA NA KASECIE DOMOFONOWEJ
Dotyczy sytuacji zamieszczenia na domofonie nazwiska innego niż nazwisko właściciela/współwłaściciela/osoby
posiadającej tytuł prawny do lokalu mieszkalnego.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu umieszczenia mojego nazwiska
razem z numerem mieszkania na kasecie domofonowej.
Imię
Nazwisko
Adres zamieszkania
……………………………………………………………………
data i czytelny podpis udzielającego zgodę
wyrażam zgodę: …………………………………………………………………………………
data i czytelny podpis właściciela/współwłaściciela/
osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu mieszkalnego
INFORMACJA ADMINISTRTORA DANYCH OSOBOWYCH
Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do uzyskania informacji o zasadach przetwarzania
i zabezpieczania danych oraz kontroli ich przetwarzania w oparciu o art. 13 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, zwanym dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (dalej: RODO).
Zgodnie z art. 13 RODO informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych tzn. imienia, nazwiska, adresu zamieszkania jest Spółdzielnia
Mieszkaniowa „Gwarek” z siedzibą w Tarnowskich Górach (42-600), ul. Staropolska 2.
2. Został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować w następujący
sposób:
a) w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej Gwarek, pok. nr 30, ul. Staropolska 2, 42-600 Tarnowskie Góry,
b) listownie na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa Gwarek, ul. Staropolska 2, 42-600 Tarnowskie Góry,
c) e-mail: iodo@gwareksm.pl,
d) telefonicznie: 32 390 54 31.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowej realizacji zadań Spółdzielni przez zapewnienie
prawidłowej eksploatacji i utrzymanie właściwego stanu technicznego zasobów Spółdzielni.
4. Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi:
 Art. 6 ust. 1 pkt. a RODO tzn. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
5. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie
przepisów prawa.
6. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być firmy drukujące na zlecenie Administratora, firmy archiwizujące
dokumenty, firmy obsługujące systemy informatyczne.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wypełnienia obowiązku prawnego Administratora
wynikającego z przepisów prawa bądź, gdy dane osobowe przetwarzane są na podstawie odrębnej zgody będą
przechowywane do czasu jej odwołania.
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
9. Posiada Pan/Pani prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych celem
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
10. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pan/Pani, iż Administrator danych, przetwarza je w sposób naruszający przepisy RODO.
11. Podanie danych osobowych w zakresie obowiązujących przepisów ustaw i rozporządzeń jest obowiązkowe,
w pozostałym jest dobrowolne.
12. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.
Zapoznałem się
……………………………………………………………………
data i czytelny podpis udzielającego zgodę

