FORMULARZ REJESTRACJI W SYSTEMIE
e-czynsze S.M. „Oświecenia”
UWAGA: Proszę wypełnić DRUKOWANYMI literami
Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………………………………………………….
Numer PESEL: ……………………………………………………….
Numer członkowski: …………………………………………….
Adres lokalu: ………………………………………………………………………………………………………………………….
Adres korespondencyjny: ………………………………………………………………………………………………………
(kod pocztowy, miejscowość ul. nr domu/mieszkania)
Nr telefonu kontaktowego: …………………………………………………………………………………………………
Adres e-mail: ……………………………………………………………………………………………………………………….
Wyrażam zgodę na udostępnienie mi w formie elektronicznej na stronie internetowej
informacji dotyczących posiadanego lokalu, danych rozliczeniowych tj. wykaz opłat za dany
miesiąc, kartoteki naliczeń i wpłat dla posiadanego lokalu, odczyty liczników wody.
Potwierdzam, że zapoznałem się z Regulaminem strony internetowej Spółdzielni
Mieszkaniowej „Oświecenia” w Krakowie.
Kraków dn. …………………………………..

……………………………………………………………………………
czytelny podpis Wnioskodawcy

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) – zwanym RODO:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Oświecenia”
w Krakowie.
Dane kontaktowe: os. Oświecenia 45, 31-636 Kraków
tel.: 12 647 07 08, e-mail: sekretariat@oswiecenia.pl
Inspektor danych osobowych : Dane kontaktowe: tel.: 12 642 76 30
2. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w celu rejestracji w systemie
e-czynsze Spółdzielni Mieszkaniowej „Oświecenia” w Krakowie i realizacji usługi e-czynsze poprzez stronę
internetową SM „Oświecenia” w Krakowie.
3. W trakcie przetwarzania dane osobowe mogą być ujawniane odbiorcom: osobom upoważnionym oraz
podmiotom, które wykażą prawnie uzasadnione interesy.
4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze oraz dochodzenia lub obrony roszczeń.
6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz
przenoszenia danych.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. Podanie danych osobowych jest niezbędne dla realizacji usługi e-czynsze poprzez stronę internetową
Spółdzielni Mieszkaniowej „Oświecenia” w Krakowie.
9. Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji
będących wynikiem profilowania.
Potwierdzam zapoznanie się z w/w klauzulą informacyjną
………………….……………………………..………………………….
podpis Wnioskodawcy

