SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „NASZ DOM” W RADOMIU
Imię i nazwisko ……………………………….
Adres lokalu …………………………………..
Wniosek
o zmianę adresu do korespondencji.
Je niżej podpisany proszę o zmianę adresu do korespondencji dotyczącej lokalu mieszkalnego
nr…………………………….. przy ul. …………………………………………………………………..:
Z adresu ………………………………………………………………………………………………….
Na adres ………………………………………………………………………………………………….
Zostałem poinformowany (a), że w związku z tym będę obciążony (a) dodatkową opłatą w
wysokości 1,20 zł/ miesiąc.*
Radom , dnia …………………………..

Podpis ………………………………….

*opłata dotyczy adresów do korespondencji znajdujących się wyłącznie poza zasobami mieszkaniowymi SM „Nasz
Dom” w Radomiu.

Stwierdzam własnoręczność podpisu
Pana (i) ……………………………………………………………..Zam. ………………………………………………………………….
Na podstawie okazanego dowodu osobistego.
Podpis i pieczątka pracownika Spółdzielni ………………………………………………………….
INFORMACJA
1.

2.
3.

4.
5.

6.
7.

8.
9.

Zgodnie z art. 13 ust 1 i ust 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r
informujemy, że Administratorem Pani(a) danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasz Dom” w Radomiu,
ul. M Curie Skłodowskiej 18 26-600 Radom, wpisana do Krajowego Rejestru sądowego pod nr. 0000151458, NIP
7960070049.
Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych: Paweł Waniek, adres email: biuro@paod.pl
Pani / Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji przepisów dotyczących zarządzania
nieruchomością na podstawie Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy Prawo spółdzielcze, Statutu
Spółdzielni. Przetwarzanie danych odbywać się będzie także w celach archiwalnych.
Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust 1 pkt. b i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r
Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa. Nie podanie danych skutkować będzie
brakiem możliwości wykonywania przez administratora swoich obowiązków prawnych związanych z zarządzaniem
nieruchomością.
Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonywania zarządu nieruchomością przez
Spółdzielnię.
Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, którym Spółdzielnia powierzyła przetwarzanie danych w związku z
realizacją usług informatycznych , usługą rozliczenia energii cieplnej, usługą monitoringu i ochrony mienia, usługą
konserwacji, usługą wymiany wodomierzy, usługę operatora pocztowego a także inne podmioty uprawnione do ich
otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
Posiada Pani/ Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Zapoznałem się z powyższą informacją

………………………………………………………………..

