
Warszawa, dnia ...............................  

……………………………………………….. 

/imiona i nazwisko/ 

................................................................... 

/dotyczy lokalu: adres/ 

……………………………………………….. 

/numer tel. do kontaktu/ 

 
Zgoda na doręczanie korespondencji przez SBM STOKŁOSY 

Wyrażam zgodę na doręczanie mi przez Spółdzielnię wszelkiej 
korespondencji, poprzez (*/ niepotrzebne skreślić): 

 
a) umieszczenie w mojej skrzynce pocztowej./* 
b) za pomocą Poczty Polskiej./* 
c) w formie elektronicznej ze skutkiem prawnym doręczenia na adres e-mail: 

………………………………………………. Jednocześnie wskazuję hasło 
do zabezpieczenia plików elektronicznych, jakie winna używać Spółdzielnia przy 
wysyłaniu korespondencji e-mailem ………….………………...... /* 

Przyjmuję do wiadomości, że:  

 Spółdzielnia przechowuje oryginały i kopie dokumentów (w szczególności aktów 
notarialnych, orzeczeń sądowych, aktów stanu cywilnego, decyzji 
administracyjnych, dokumentów z danymi osobowymi szczególnych kategorii) 
dotyczących mojej osoby i związanych z moim lokalem będącym w zasobach 
Spółdzielni wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji jej celów ustawowych; 

 administratorem moich danych osobowych jest Spółdzielnia Budowlano – 
Mieszkaniowa STOKŁOSY z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jastrzębowskiego 
22, 02-786 Warszawa, nr tel. 22 545 30 21, e-mail sekretariat@stoklosy.com.pl; 

 moje dane przetwarzane są w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych 
Spółdzielni lub realizacji udzielonej przeze mnie zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 
a i c oraz art. 9 ust. 2 d RODO, 

 moje dane osobowe mogą być przekazywane tylko tym odbiorcom danych 
osobowych, którzy wskażą podstawę prawną i interes prawny oraz podmiotom 
świadczącym na rzecz Spółdzielni usługi na podstawie zawartych umów w tym 
umów o powierzenie przetwarzanie danych, 

 moje dane będą przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny 
do dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami. 

......................................................  
        /czytelny podpis/ 
 
Jednocześnie Spółdzielnia Budowlano – Mieszkaniowa STOKŁOSY informuje że:  

1. Wyrażoną zgodę w niniejszym oświadczeniu woli na przetwarzanie danych 
można wycofać w dowolnym czasie, jednak jej wycofanie nie wpływa 
na zgodność z prawem do przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. 

2. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści swoich danych oraz żądania 
ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo 
do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem 
przetwarzania danych. 

3. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, 
którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych. 

4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. W przypadku danych: 
e-mail i tel. kontaktowego podanie jest dobrowolne i umożliwi przesyłanie drogą 
elektroniczną korespondencji oraz szybki kontakt telefoniczny. 


