
Oświadczenie o aktualizacji danych osobowych 

 

Aktualizacja danych osobowych właściciela lokalu 

Imię i Nazwisko 
 

Adres lokalu 
 

Adres korespondencyjny* 

1*jeśli adres korespondencyjny jest inny niż adres lokalu. 

 

Adres e-mail* 

2*jeśli korespondencja ma być przesyłana drogą e-mail 

 

Numer telefonu 
 

Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich brak może powodować utrudnienia w bieżącej obsłudze nieruchomości oraz 

spowodować brak możliwości przekazywania niezbędnych informacji w tym rozliczeń lokalu. 

 
 1*wypełnić jeśli korespondencja ma być wysyłana na inny adres niż adres lokalu za pośrednictwem operatora pocztowego. W takim 
przypadku za doręczenie korespondencji w ramach opłat za użytkowanie lokalu zostanie naliczona opłata zgodnie taryfą operatora 
pocztowego.  
 2*wypełnić jeśli korespondencja dotycząca lokalu ma być wysyłana wyłącznie pocztą elektroniczna na wskazany adres e-mail. Druk 
oświadczenia jest do pobrania na stronie internetowej Spółdzielni.  

 
Zobowiązuję się do dostarczenia pisemnej informacji w przypadku wystąpienia zmian ww. danych. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ścinawską Spółdzielnie 
Mieszkaniową w celach związanych z bieżącą obsługą nieruchomości. 

 
Podpis osoby składającej oświadczenie i data: 

 
 

Klauzula informacyjna -  RODO 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku 
informujemy, iż: 
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ścinawska Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Kościuszki 31A, 59-330 Ścinawa 59-330, 
2. Pani/Pana dane osobowe w zakresie danych identyfikacyjnych zostały pozyskane z dokumentów Spółdzielni (deklaracje, oświadczenia, wnioski, umowy, itp.), 

a) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków wynikających z ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy Prawo            

spółdzielcze oraz statutu Spółdzielni, tj. w celu realizacji czynności związanych ze świadczeniem usługi zarządzania/administrowania nieruchomością wspólną, 

świadczenia usług utrzymania czystości nieruchomości wspólnej oraz świadczenia usług konserwacji urządzeń technicznych. 

b) ustalenia i dochodzenia roszczeń przez Wspólnotę Mieszkaniową w związku z prowadzoną działalnością, windykacji, egzekucji wierzytelności, podejmowania 

działań w celu znalezienia, organami orzekającymi, w tym sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, Sądem Najwyższym, w postępowaniach 

administracyjnych, w tym podatkowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia. 
3. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Spółdzielni, ewentualnie właściwe organy, 

4. przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 
tych danych, prawo do przenoszenia danych, 

5. z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych. Bez podania 
przyczyny jest Pan/Pani uprawniona do wniesienia sprzeciwu, gdy dane wykorzystywane są do celów marketingu bezpośredniego, 

6. w dowolnym momencie ma Pan/Pani prawo cofnąć udzieloną zgodę, co pozostanie jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 

7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy, 

8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym, 
9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Data Imię i Nazwisko 



 


