
 

______________________________ 

Imię i nazwisko 

______________________________ 

Adres lokalu mieszkalnego/użytkowego 

______________________________ 

OŚWIADCZENIE O SPOSOBIE DOSTARCZANIA KORESPONDENCJI I AKTUALIZACJA DANYCH 

KONTAKTOWYCH 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na doręczanie mi przez Spółdzielnię Mieszkaniową „SATURN” w Czeladzi, ul. 

Dehnelów 38: 

 zawiadomień o zmianie opłat za lokal mieszkalny/użytkowy/garaż/dzierżawę terenu, 

 informacji o niedopłatach lub nadpłatach, 

 rozliczeń zużycia wody i centralnego ogrzewania, 

 bieżącej korespondencji 

poprzez (należy zaznaczyć jeden właściwy kwadrat): 

□ umieszczanie w mojej skrzynce pocztowej 

□ przesyłanie na adres do korespondencji (jeśli inny niż adres lokalu): 

 

 ______________________________________________________________________ 

□ przesyłanie drogą elektroniczną bez podpisu elektronicznego (w rozumieniu art. 3 Ustawy z dnia 18 września 

2001 r. o podpisie elektronicznym) na adres e-mail (prosimy o wypełnienie drukowanymi literami): 

                                 

 

Korespondencję kierowaną do mnie w niniejszy sposób uznawać będę za doręczoną. 

Aktualizacja danych kontaktowych: 

 

telefon: ____________________________________ 

 

adres e-mail: ____________________________________________________ 

Wyrażam zgodą na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w niniejszym oświadczeniu. 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „SATURN” w Czeladzi, ul. Dehnelów 38, jako administrator danych osobowych, 

informuje: 

1) Państwa dane osobowe podane w niniejszym oświadczeniu będą wykorzystywane w celach: 

a) dostarczania korespondencji związanej z łączącą nas umową lub innymi zobowiązaniami umownymi 

dotyczących użytkowania lokali (podstawa prawna: wykonanie umowy); 

b) bieżącego kontaktowania się w sprawach związanych z łączącą nas umową lub innymi zobowiązaniami 

umownymi dotyczących użytkowania lokali (podstawa prawna: zgoda). 

2) Podanie danych o sposobie dostarczania korespondencji jest dobrowolne. W przypadku niepodania żadnych 

danych, korespondencja będzie wysyłana/dostarczana na adres użytkowanego lokalu. 

3) Udzieloną nam zgodę mogą Państwo w każdej chwili wycofać, jednak nie będzie to wpływać na zgodność z 

prawem wykorzystania Państwa danych przed cofnięciem takiej zgody. 

4) Dane osobowe będą przechowywane przez okres, w którym będzie nas łączyła umowa lub inne zobowiązania 

umowne, a następnie przez okres, po którym przedawnią się wszelkie roszczenia. Administrator może też 

przechowywać dane osobowe dłużej wyłącznie z uzasadnionych powodów, jeżeli prawo zezwala na takie 

przechowywanie. 



5) Państwa dane osobowe ujawniamy następującym odbiorcom: podmiotom obsługującym nasze systemy 

teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne; podmiotom świadczącym usługi 

doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną; podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub 

kurierską; podmiotom świadczących usługi doręczania korespondencji na podstawie zawartej umowy. 

6) Przysługują Państwu prawa dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, wniesienia sprzeciwu oraz przeniesienia danych. Z tych praw mogą Państwo skorzystać, składając 

wniosek w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „SATURN”. Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w 

których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. 

7) Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że 

przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa. 

 

 

Czeladź, dnia ________________ ______________________________ 


