Załącznik nr 3 do Regulaminu
…………….…………., dnia ..………... 20……… r.
Imię i Nazwisko ……………………………………………………………..…………
Numer członkowski

……………………………………………………………

Numer PESEL

………………………………………………………………………..

Adres lokalu

………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………
Adres korespondencyjny

……………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………
Adres e-mail:

………………………………………………………………………..

Numer telefonu kontaktowego ……………………………………………….

Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Nowy Prokocim”
ul. Kurczaba 25
30-868 Kraków

OŚWIADCZENIE
Upoważniam Spółdzielnię Mieszkaniową „Nowy Prokocim” w Krakowie do przesyłania kierowanej
do mnie korespondencji w sprawach, w których na Spółdzielni ciąży obowiązek zawiadamiania
członków i innych osób dysponujących tytułem prawnym do lokalu, wymienionych w § 3 pkt a, b, c,
d, poprzez internetowy program stosowany przez Spółdzielnię - MOL, a w pozostałych sprawach
wymienionych w § 3 pkt e, f, na zweryfikowaną pocztę elektroniczną na wskazany wyżej adres
e-mail lub przez program MOL.
Zobowiązuję się do niezwłocznego powiadomienia Spółdzielni o zmianie posiadanego przeze mnie
adresu e-mail.

………………………………………………………..
podpis własnoręczny
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Oświadczenie dotyczące dostępu do systemu MOL
Złożenie formularza zgłoszeniowego do uzyskania dostępu do systemu MOL dla lokali mieszkalnych jest równoznaczne z wyrażeniem zgody
na przetwarzanie danych osobowych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Nowy Prokocim” z siedzibą w Krakowie, ul. Kurczaba 25.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Prokocim” z siedzibą w Krakowie,
ul. Kurczaba 25, zwana dalej AD.
Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można się skontaktować pod adresem iod@sm.nowyprokocim.pl.
Dane osobowe podane na wniosku są przetwarzane na podstawie zgody osoby wyłącznie w celu udostępnienia konta w serwisie MOL
służącym do obsługi mieszkańców przez okres korzystania z konta w serwisie lub do momentu wycofania zgody przez osobę.
Udzieloną zgodę na przetwarzanie danych można wycofać w dowolnym momencie lecz bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania przed cofnięciem zgody.
Odbiorcami Pani / Pana danych mogą być podmioty upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące
wsparcie techniczne lub organizacyjne dla Administratora na podstawie zawartych umów.
Każda osoba posiada prawo do:
 dostępu do swoich danych i otrzymania ich kopii;
 sprostowania (poprawy) swoich danych;
 usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie wynika z obowiązku prawnego lub sprawowania
władzy publicznej;
 do ograniczenia przetwarzania danych;
• w uzasadnionych przypadkach do sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
Każda osoba posiada ponadto prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych na niewłaściwe przetwarzanie jej
danych.
Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do udostępnienia do użytkowania konta w serwisie MOL. Niepodanie danych
uniemożliwi rozpatrzenie wniosku oraz utworzenie i udostępnienie konta w serwisie.
Żądania, oświadczenia i wszelką korespondencję dotyczącą danych osobowych należy przesłać w formie pisemnej na podany adres
Administratora danych.

Oświadczenie dotyczące korespondencji elektronicznej
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Prokocim” z siedzibą w Krakowie,
ul. Kurczaba 25, zwana dalej AD.
Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można się skontaktować pod adresem iod@sm.nowyprokocim.pl.
Dane podane w oświadczeniu, w tym dane dotyczące kontaktowego adresu e-mail są przetwarzane na podstawie wyrażonej
zgody do momentu jej wycofania w celach dotyczących realizacji korespondencji drogą elektroniczną.
Udzieloną zgodę na przetwarzanie danych można wycofać w dowolnym momencie lecz bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania przed cofnięciem zgody.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione z tytułu przepisów prawa oraz podmioty realizujące
wsparcie techniczne lub organizacyjne dla Administratora na podstawie zawartych umów.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne celem realizacji kontaktu emailowego. Niepodanie
danych uniemożliwi prowadzenie korespondencji mailowej z AD.
Każda osoba posiada prawo do:

•
•
•
•

dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie wynika z obowiązku prawnego lub
sprawowania władzy publicznej;

• prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych w związku ze szczególną sytuacją.
Każda osoba posiada ponadto prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Skargę dotyczącą przetwarzania danych
osobowych można złożyć do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W Rzeczpospolitej Polskiej
organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Żądania, oświadczenia i wszelką korespondencję dotyczącą danych osobowych należy przesłać w formie pisemnej na podany
adres Administratora danych.
10. Wypełnienie i przekazanie oświadczenia Administratorowi Danych jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na kontakt drogą
elektroniczną zgodnie Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 Ustawy z dnia
16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.
8.

……………………., dnia …………………….

……………………………………..
podpis
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