Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego „Jedność”
18-400 Łomża, ul. Księżnej Anny 25/25A
Tel/fax (86)218-54-05
www.sbmjednosc.com.pl
e-mail: biuro@sbmjednosc.com.pl

Łomża, dnia …………….. 20…..r.

OŚWIADCZENIE
Ja niżej podpisany/a …………………………………………………………………………….. zamieszkały/a
w Łomży przy ul. ……………………………………………………………………………….... wyrażam zgodę
(nie wyrażam zgody)* na umieszczenie mojego imienia i nazwiska na spisie mieszkańców
i panelu wywoławczym domofonu.
*niewłaściwe skreślić
………………………………………………
data i podpis

Klauzula informacyjna zgodna z RODO1
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informuję, iż:
1)
2)

3)

4)

5)
6)

7)
8)

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego
„Jedność” z siedzibą w Łomży, ul. Księżnej Anny 25/25A, 18-400 Łomża;
z inspektorem ochrony danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować w sprawach ochrony
swoich danych osobowych przez e-mail: inspektor@sbmjednosc.com.pl, tel.: 86 218 54 05,
lub pisemnie na adres naszej siedziby.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umieszczenia imienia i nazwiska w spisie
lokatorów oraz domofonie, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody, na podstawie art. 6 ust.
1 lit. a) RODO;
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom do tego uprawnionym
na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących oraz podmiotom świadczącym na rzecz
Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego „Jedność” usług na podstawie zawartych umów.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu realizacji wskazanego celu, a także
ewentualnego dochodzenia lub obrony roszczeń.
posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich
przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;
ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku braku wyrażenia
zgody dane zostaną usunięte ze spisu lokatorów i spisu na domofonie.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 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)
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