
       Legionowo, dnia …………………….. 

 

 

…………………………….. 

( imię i nazwisko) 

 

…………………………….. 

(adres zamieszkania) 

 

…………………………… 

( nr telefonu kontaktowego)     Zarząd  SML-W w Legionowie 

        ul. Jagiellońska 11 

`        05-120 Legionowo 

 

 

Proszę o przesyłanie korespondencji, w szczególności dotyczącej opłat eksploatacyjnych i 

rozliczenia mediów za lokal nr ………... położony przy ul. ………………………….….……..  

w Legionowie na adres e-mail ………………………………………………………………… 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora, którym jest 

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa w Legionowie z siedzibą 05-120 

Legionowo ul. Jagiellońska 11, NIP: 531-000-46-44 w celu otrzymywania informacji 

dotyczących moich praw i obowiązków wynikających z przysługującego mi prawa do lokalu. 

Dane osobowe  podaję dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 

Zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną na odwrocie. 

 

 

 

 

 

                                                                           

       ……………………………………….. 

      Data, miejsce i podpis osoby wyrażającej zgodę 



    Klauzula informacyjna 

 

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest  Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa w 

Legionowie ul. Jagiellońska 11, NIP: 531-000-46-44. Możesz się z nami kontaktować poprzez numer telefonu 

22  774030-65 w. 1182 lub adres email rodo@smlw.com.pl, 

 

2. Możesz się skontaktować z naszym inspektorem danych osobowych Jaromirem Dylewskim pod adresem e-

mail: rodo@smlw.com.pl 

 

3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu przesyłania korespondencji dotyczącej praw i obowiązków 

wynikających z przysługującego Ci prawa do lokalu. 

 

4. Twoje dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z Prawem spółdzielczym oraz Ustawą o spółdzielniach 

mieszkaniowych. 

 

5. Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione następującym odbiorcom/kategoriom odbiorców: 

a. Organom państwowym na podstawie przepisów prawa, 

b. podmiotom realizującym zadania na rzecz spółdzielni zgodnie z zawartą umową powierzenia przetwarzania 

danych osobowych. 

 

6. Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest: 

 

. wyrażona zgoda 

 

7. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych. 

 

8. Twoje dane osobowe będą przez nas przechowywane przez okres w jakim przysługiwać Ci będzie prawo do 

lokalu bądź do momentu wycofania zgody. 

 

9. Masz prawo do: 

 

a. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 

b. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, 

c. przenoszenia swoich danych osobowych, 

d. cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w dowolnym momencie, 

e. wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

 

10. Twoje dane osobowe nie  podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu. 
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