
Śródmiejska Spółdzielnia Mieszkaniowa  

w upadłości likwidacyjnej 

Al. 3 Maja 12 

00 – 391 Warszawa 
 

OŚWIADCZENIE  O WYRAŻENIU ZGODY 

NA PRZESYŁANIE KORESPONDENCJI  DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

imię i nazwisko uprawnionego do lokalu 

…………………………………………………………………………………………………………… 

adres lokalu 

tel. kontaktowy ...………………………………………….……………………………………………. 

Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Śródmiejska Spółdzielnię Mieszkaniową w upadłości 

likwidacyjnej wszelkiej korespondencji (nie wymagającej formy listownej), w szczególności: 

wydruków czynszowych, rozliczeń mediów,  zawiadomień i wezwań drogą elektroniczną na 

podany poniżej adres mailowy: 

……………………………………………………………...………….…. (z wyjątkiem poczty gmail)   

oraz ustalam hasło do zabezpieczenia plików: ……………………………….……. (min. 5 znaków) 

W przypadku zaistnienia przeszkód technicznych lub formalnych uniemożliwiających przesyłanie 

korespondencji drogą elektroniczną zobowiązuję się przyjmować korespondencję w formie papierowej. 

Jednocześnie, oświadczam, że korespondencję przesłaną na powyższy adres mailowy uważam za 

odebraną, a w razie zmiany adresu e-mail zobowiązuję się do pisemnego powiadomienia 

Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w upadłości likwidacyjnej o nowym adresie. 

Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów związanych z kierowaną 

do mnie korespondencją, zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 

r., poz. 1000 z późn. zm.), Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylania dyrektywy 95/46 WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych).  

Jednocześnie zastrzegam sobie prawo wycofania niniejszego oświadczenia (w formie pisemnej), w 

wyniku czego Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w upadłości likwidacyjnej utraci prawo do 

przesyłania korespondencji drogą elektroniczną, począwszy od dnia następnego po otrzymaniu 

zawiadomienia o wycofaniu niniejszego oświadczenia. 

 

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

Data              Czytelny podpis składającego oświadczenie 

 

Administratorem Pana/ Pani danych osobowych jest Śródmiejska Spółdzielnia Mieszkaniowa w upadłości likwidacyjnej,  Al. 

3 Maja 12; 00-391 Warszawa.  Pana/ Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu przesyłania korespondencji drogą 

elektroniczną. Posiada Pan/ Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich niezbędnego sprostowania, 

uzupełnienia lub ograniczenia przetwarzania, udostępnienia kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu, żądania 

ich usunięcia po zakończeniu stosunków cywilnoprawnych łączących Pana/Panią z Administratorem, prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do wniesienia skargi na nieprawidłowe przetwarzanie danych osobowych, które należy 

przesłać na adres Administratora. 


