
             Grodków, dnia ............................. 

……………………………….. 
Imię i nazwisko 

        

………………………………..    Spółdzielnia Mieszkaniowa   

ulica, nr domu, nr mieszkania      w Grodkowie 
 

………………………………..    
tel. kontaktowy 

 

      wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Spółdzielnie nr tel. w celach kontaktowych 

 
 
 

OŚWIADCZENIE 

dotyczące umieszczenia nazwiska na kasecie domofonu 
 

 

Ja niżej podpisana/ny* posiadająca/cy* tytuł  prawny do lokalu mieszkalnego położonego 

 

 przy ul. ………………………………………… …………….  niniejszym oświadczam, że 
                                                      (ulica, numer budynku, numer mieszkania) 

 

1. WYRAŻAM ZGODĘ / NIE WYRAŻAM ZGODY* na umieszczenie mojego 

nazwiska na domofonie  

 

2. WYRAŻAM ZGODĘ / NIE WYRAŻAM ZGODY* na umieszczenie nazwiska 

lokatora na domofonie: ………………………………….. 

 

…………………………………..       …………………………………..       ………………………………….. 

     (miejscowość, data)                       (czytelny podpis właściciela)   (czytelny podpis lokatora)  

 

 
Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.(Dz.  Urz. UE L 

119 z 04.05.2016r.), zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, że: 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa w Grodkowie ul. Chrobrego 5,  

49-200 Grodków, nr Tel. 77 415 55 26, adres e-mail: prezes@smgrodkow.pl. 

2. Wszelkie kwestie dotyczące danych osobowych winno się kierować na e-mail lub adres siedziby wskazane powyżej. 

3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu umieszczenia nazwiska na domofonie, na podstawie art. 6 ust. 

1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane przekazywane podmiotom do tego uprawnionym na podstawie 

przepisów powszechnie obowiązujących oraz podmiotom świadczącym na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej w 

Grodkowie usługi na podstawie zawartych umów (montaż, konserwacja i naprawa domofonu). 

5. Podane przez Pana/Panią dane osobowe przechowywane będą przez okres, w którym posiadają Państwo prawo do 

lokalu w zasobach Spółdzielni lub do momentu wycofania zgody. 

6. Podane dane osobowe przetwarzane będą w formie papierowej i elektronicznej. 

7. Przysługuje Panu/Pani prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8. Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo 

do wycofania zgody w dowolnym momencie, co będzie równoznaczne z usunięciem Państwa danych osobowych z 

domofonu. 

9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych jest niezgodne z przepisami Rozporządzenia. 

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych będzie skutkować brakiem umieszczenia 

danych na domofonach oraz utrudnieniem w komunikacji.  

 
W PRZYPADKU NIEDOSTARCZENIA OŚWIADCZENIA PAŃSTWA DANE ZOSTANĄ USUNIĘYE Z DOMOFONU 

 I POZOSTANIE SAM NUMER  MIESZKANIA 

*niewłaściwe skreślić 

 

……………………………….               

                        podpis 

mailto:prezes@smgrodkow.pl

