
 

OŚWIADCZENIE 

DOTYCZĄCE PRZESYŁANIA KORESPONDENCJI W FORMIE ELEKTRONICZNEJ 

Dane Członka:  

Imię i nazwisko: 

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

Adres lokalu/miejsca postojowego, do którego uprawniony jest Członek: 

……………………………………………………………………………………...  

……………………………………………………………………………………...  

1. Wnoszę, aby wszelkie oświadczenia (w tym zawiadomienia) kierowane do mnie przez Spółdzielnię 

Mieszkaniową „Wielkopolanka” (ul. Grunwaldzka 104, 60-307 Poznań) były doręczane w formie 

elektronicznej, zgodnie z § 57 ust. 4 Statutu Spółdzielni, na adres e-mail:  

………………………………………………………………… 

2. W razie zmiany adresu e-mail zobowiązuję się do pisemnego powiadomienia Spółdzielni o nowym 

adresie, a także przyjmuję do wiadomości, że oświadczenia, które nie dotarły do mnie na skutek 

braku powiadomienia o zmianie adresu, uważa się za doręczone – zgodnie z § 57 ust. 5 Statutu 

Spółdzielni.  

3. Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku zaistnienia problemów technicznych, korespondencja 

może być dostarczana również w formie pisemnej, na adres do doręczeń uprzednio wskazany 

Spółdzielni przez Członka. 

 

Poznań, dnia …………………..                                     Podpis Członka …………………………………….. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w niniejszym oświadczeniu 

przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Wielkopolanka”, w celu doręczania mi korespondencji w formie 

elektronicznej. Jestem świadomy, że wyrażenie niniejszej zgody jest dobrowolne i że mogę ją w 

każdej chwili wycofać.  

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych zawarte są na odwrocie oświadczenia. 

 

Poznań, dnia …………………..                                     Podpis Członka …………………………………….. 



Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wielkopolanka”, ul. 
Grunwaldzka 104, 60-307 Poznań, e-mail: biuro@wielkopolanka.pl, tel. 61 820 50 51. 

 
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wskazanych w treści oświadczenia jest niezbędne, aby 
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wielkopolanka” mogła przesyłać Pani/Panu korespondencję w formie 
elektronicznej i następuje wyłącznie w tym celu. 
 
Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Pani/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a 
Rozporządzenia 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 (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z 
późn. zm.) – zwanego dalej: „RODO”). 

 
Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie 
wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
wycofaniem. 
 
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres członkostwa w Spółdzielni. 
 
Przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: 

a. prawo dostępu do danych osobowych, 
b. prawo do sprostowania danych osobowych, 
 
a także, w przypadkach i na zasadach określonych w RODO: 
a. prawo do żądania usunięcia danych osobowych 
b. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
c. prawo do przenoszenia danych osobowych, 
d. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.  
 

Brak podania w/w danych osobowych skutkuje niemożnością przesyłania Pani/Panu korespondencji 
kierowanej przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Wielkopolanka” w formie elektronicznej. 

 
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom, z którymi współpracujemy np. 
podmiotom świadczącym usługi informatyczne i prawne. 
 
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, którym jest Pan Maciej Sampara, e-mail: 
maciej@msc-polska.pl 

 
Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 
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