………………………………......

Żary, dnia ….............................

(imię, nazwisko)

………………………………...…
(adres)

……………………………..……
(telefon)

Oświadczenie woli na przetwarzanie danych osobowych
Oświadczam, że wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w podanym
niżej zakresie:
1. imienia i nazwiska;
2. adresu zamieszkania;
3. numeru dowodu osobistego;
4. PESELU;
5. numeru telefonu;
6. adres e-mail, ( postawą prawną jest art.6 ust.1 lit.a Rozporządzenia) przez Spółdzielnię Mieszkaniową w
Żarach ul. Wieniawskiego 1 , 68-200 Żary, w celu świadczeń Spółdzielni w zakresie jej statutowej działalności
wobec lokatorów, członków Spółdzielni, osób nie będących członkami Spółdzielni, polegającej na zaspokojeniu
potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb członków Spółdzielni, ich rodzin oraz osób nie będących członkami
Spółdzielni, ale korzystających z jej zasobów przez zapewnienie prawidłowej eksploatacji i utrzymanie
właściwego stanu technicznego zasobów Spółdzielni oraz realizacji zadań nałożonych przepisami, wynikającymi z
ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy prawo spółdzielcze oraz Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w
Żarach .
Dane osobowe są zbierane, gromadzone, wykorzystywane i przetwarzane do prawidłowej realizacji celu
Spółdzielni Mieszkaniowej na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 art. 13
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorach
danych przetwarzanych przez administratora danych osobowych,
Art. 13 ust.1 i ust. 2 Rozporządzenia RODO
1) czy taki zbiór istnieje,
2) uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych zawartych w takim
zbiorze;
3) uzyskania informacji, od kiedy przetwarza się w zbiorze dane jej dotyczące, oraz podania
w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych;
4) uzyskania informacji o źródle, z którego pochodzą dane jej dotyczące, chyba że administrator
danych jest zobowiązany do zachowania w tym zakresie w tajemnicy informacji niejawnych
lub zachowania tajemnicy zawodowej;
5) uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych, a w szczególności informacji
o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane;
5a uzyskania informacji o motywach podjęcia rozstrzygnięcia, o którym mowa
w art. 26a ust. 2, jakie przesłanki przesądziły o podjęciu rozstrzygnięcia wyłącznie
w wyniku operacji na danych osobowych prowadzonych w systemie informatycznym.
Wyrażam zgodę na przechowywanie przez Spółdzielnię oryginałów i kopii dokumentów
(w szczególności aktów notarialnych, orzeczeń sądowych, dokumentów z danymi
wrażliwymi) dotyczących mojej osoby i związanych z moim lokalem będącym w zasobach
Spółdzielni.

……………..........………………..
(czytelny podpis)

