Kraków dnia__________________
_____________________________________
Imię i Nazwisko osoby uprawnionej
_____________________________________

_______________________________
Adres lokalu w S.M. „Victoria”

Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Victoria”
os. Kościuszkowskie 5
31-858 Kraków

WNIOSEK
Zwracam się z prośbą o dostęp do modułu E-CZYNSZE, w związku z posiadaniem
lokalu/garażu* w S.M. „Victoria” o adresie: os. __________________________________________
na adres email: ______________________________________________________ .
Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem-/łam się z Regulaminem dostępu do modułu e-czynsze
w S.M. „Victoria”.

________________________________
(podpis osoby uprawnionej)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Klauzula informacyjna:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Victoria" z siedzibą: 31-858 Kraków,
os. Kościuszkowskie 5. Dane osobowe podane na piśmie są przetwarzane w celu udostępnienia konta do użytkowania
w module E-CZYNSZE i będą przechowywane przez okres użytkowania modułu E-CZYNSZE lub do momentu wycofania
zgody. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest konieczne celem utworzenia konta oraz przekazania dostępu do
elektronicznego modułu E-CZYNSZE, wynikającego z faktu posiadania tytułu prawnego do lokalu pozostającego
w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Victoria" lub używania takiego lokalu. Dane udostępniane są wyłącznie podmiotom
upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom przetwarzającym na zlecenie i w imieniu Administratora na
podstawie Ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (z późn. zm.), Ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo
spółdzielcze (z późn. zm.) oraz innych przepisów, które mają wpływ na proces zarządzania nieruchomością wyłącznie w
celach statutowych Spółdzielni oraz w celach związanych z zarządzaniem nieruchomościami bez przyjętych ograniczeń
czasowych. Informujemy, że posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, w uzasadnionych
przypadkach do ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia uzasadnionego sprzeciwu wobec przetwarzania. Ponadto
posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niewłaściwe przetwarzanie
swoich danych. Żądania, oświadczenia i wszelką korespondencję dotyczącą Pani/Pana danych osobowych należy przesłać w
formie pisemnej na w/w adres Administratora danych lub na jego adres e-mail: smvictoria@smvictoria.pl. Pani/Pana dane
osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania (analizowania przy pomocy zautomatyzowanych systemów
informatycznych). Spółdzielnia nie planuje przekazywania Pani/Pana danych osobowych do odbiorców zlokalizowanych
poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein).
Zapoznałem/-łam się z w/w klauzulą

……………………………….........
(data i podpis)

* niepotrzebne skreślić

