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OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZESYŁANIE KORESPONDENCJI 
    DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 

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

imię i nazwisko właściciela / i / lokalu / i / w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „POŁUDNIE’  
……………………………………………………………………………………………………... 

adres lokalu /i /* w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „POŁUDNIE” 

Niniejszym wyrażam zgodę na przesyłanie przez Spółdzielnię Mieszkaniową „POŁUDNIE” 
korespondencji a w szczególności: 

 aneksy czynszowe, 

 informacji o stanie salda, 

 rozliczenia mediów, 

 wszelką korespondencję /poza korespondencją windykacyjną / 

drogą elektroniczną na podany poniżej adres  

mailowy:……………………………………………………………………………………………… 

1. W przypadku zaistnienia przeszkód technicznych lub formalnych uniemożliwiających przesyłanie korespondencji 
drogą elektroniczną zobowiązuję się przyjmować korespondencję w formie papierowej. Jednocześnie w razie zmiany 
adresu e-mail zobowiązuję się do pisemnego powiadomienia Spółdzielni Mieszkaniowej o nowym adresie. 

2. W przypadku posiadania dostępu do e-bok SM „Południe” w Gdańsku powyższa korespondencja będzie umieszczona 
w zakładce „dokumenty”. O każdorazowych zmianach Spółdzielnia będzie powiadamiała odrębnym komunikatorem 
na wskazany powyżej adres e-mailowy. 

3. Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów związanych z kierowaną do 
mnie korespondencją. Jednocześnie zastrzegam sobie prawo wycofania niniejszego oświadczenia, w wyniku czego 
Spółdzielnia Mieszkaniowa „POŁUDNIE” utraci prawo do przesyłania korespondencji drogą elektroniczną, 
począwszy od trzeciego dnia po otrzymaniu zawiadomienia o wycofaniu niniejszego oświadczenia. 

4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ankiecie dla potrzeb SM „Południe” 
zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 i ustawą z dnia 10 maja 2018 roku poz. 
1000.  

5. Celem przetwarzania danych jest zgoda na przesyłanie korespondencji ze SM „Południe” drogą elektroniczną. 
6. Administratorem Pani/Pana danych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe” w Gdańsku ul. Strzelców Karpackich 

1, KRS: 0000110690; tel. 58 306 75 04; e-mail sekretariat@smpoludnie.pl  
7. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe” informuje, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10.05.2018 roku poz. 1000 o 

ochronie danych osobowych i Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679, podanie danych jest 
dobrowolne, a ponadto przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

 

……………………………………………………………………………. 

/ data podpis składającego oświadczenie  właściciela lokalu / 

 


