
MGSM"Perspektywa"

ul. Ks. Tunkla 147

41-707 Ruda Śląska

Ruda Śląska, .....................

1 Imię i Nazwisko:

2 Adres lokalu:

3 Telefon kontaktowy:

4 Adres e-mail:
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Czytelny podpis wnioskodawcy

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Czytelny podpis wnioskodawcy

Zweryfikował i wydał  identyfikator .......................................................................................

Na podstawie ......................................................................................................................

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom do tego uprawnionym na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących oraz podmiotom z którymi MGSM „Perspektywa” współpracuje w 

ramach prowadzonej przez siebie działalności.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych celów, a także ewentualnego dochodzenia lub obrony roszczeń, a następnie w celach archiwizacyjnych.

6. MGSM „Perspektywa” nie przewiduje profilowania zbieranych danych osobowych.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do ich 

przenoszenia, a także prawo cofnięcia zgody, w przypadkach gdy jest ona podstawą przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wymaganym prawem jest obowiązkowe, natomiast w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Ja niżej podpisany/a oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez MGSM „Perspektywa” danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu dla realizacji 

wniosków i oświadczeń w nim zawartych. 

Jednocześnie oświadczam, ze zapoznałem się z treścią obowiązujących Regulaminów w MGSM "Perspektywa" w Rudzie Śląskiej

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016r. 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 dalej RODO - MGSM „Perspektywa” informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Międzyzakładowa Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Perspektywa” z siedzibą w Rudzie Śląskiej (41-707), przy ul. ks. L. Tunkla 147, tel: (32) 243 96 

37, e-mail: mgsm@perspektywa.com.pl, KRS: 0000051542, NIP: 641-10-03-925.

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: 41-707 Ruda Śląska, ul. ks. L. Tunkla 147, tel: (32) 243 96 37.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) lub f) RODO w celu wykonania umowy, wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na MGSM „Perspektywa”, realizacji 

zadań ustawowych i statutowych oraz w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.

Oświadczenie dotyczące otrzymywania książeczek opłat w formie papierowej

- W związku z faktem, że zamierzam regulować płatności przelewem bankowym rezygnuję z otrzymywania papierowej wersji 

książeczek

TAK NIE

Oświadczenie umieszczenia nazwiska w spisie użytkowników na domofonie

- Wyrażam zgodę na umieszczenie mojego  nazwiska w spisie użytkowników na domofonie

(W przypadku wskazania innej osoby wymagana zgoda osoby wskazanej ) TAK NIE

Oświadczenie dotyczące przesyłania korespondencji w drodze e-mail

- Proszę o przysyłanie dokumentów wynikających z Regulaminu na adres e_mail- (musi być u góry podany adres e-mail)

Druk wygenerowany z systemu elektronicznie nie wymaga pieczęci ani podpisu TAK NIE
Oświadczenie lokatora dot. doręczania korespondencji na wskazany adres

- Proszę o przysyłanie dokumentów wynikających z Regulaminu na adres:

….........................................................................................................................................................

                                                    adres do korespondencji

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości ponoszenie dodatkowej opłaty z tym związanej

TAK NIE

Właściwe zaznaczyć

Wniosek o dostęp do systemu e_BOK-  (musi być u góry podany adres e-mail) TAK NIE

Wniosek o udostępnienie usługi SMS - (musi być u góry podany nr tel. komórkowego)-usługa nieodpłatna TAK NIE

WNIOSKI I OŚWIADCZENIA

Dane Klienta (W PRZYPADKU WIELU LOKALI DRUK DOTYCZY WSZYSTKICH)

ROZ_Zał_Koresp


