
…………………………………………..………….      Rybnik, ………………………………  
Nazwisko i Imię osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu 

 

…………………………………………..…………. 
Adres 

 

…………………………………………..…………. 
Nr telefonu 

FORMULARZ KONTAKTOWY  

Informujemy, iż Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe” z siedzibą w Rybniku Os. Południe 37  

wdrożyła system informatyczny umożliwiający korzystanie z dodatkowych sposobów komunikacji np. 

ebok, dlatego prosimy o czytelne wypełnienie formularza kontaktowego. 

 

1. Ja niżej podpisany/a  wyrażam/nie wyrażam zgody* na otrzymywanie informacji dot. bieżących 

spraw Spółdzielni i informacji o wysokości opłat czynszowych w formie wiadomości SMS na mój 

numer telefonu: ……………………………………………………. (proszę wpisać swój numer telefonu). 

 

………………………………………………. 
czytelny podpis 
 
 

2. Ja niżej podpisany/a  wyrażam/nie wyrażam zgody* na otrzymywanie informacji dot. bieżących 

spraw Spółdzielni i informacji o wysokości opłat czynszowych w formie wiadomości e-mail: 

……………………………………………………………............................................... (proszę wpisać swój e-mail). 

 

………………………………………………. 
czytelny podpis 
 
 

3. Ja niżej podpisany/a rezygnuję z dostarczania aneksów czynszowych, tj. informacji o wysokości opłat 

i rozliczeń w dotychczasowej papierowej formie do skrzynki pocztowej.  

 

………………………………………………. 
czytelny podpis 
 

 

 
,,Wyrażam zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a RODO na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w 
powyższym formularzu kontaktowym. Zostałem poinformowany, że szczegółowe informacje dot. przetwarzania 
moich danych osobowych znajdują się pod adresem: http://www.smp.rybnik.pl oraz poprzez kontakt: 
smpoludnie.iod@kpgsulkowski.pl; tel. 784-024-233.” 
 

                  ………………………………………………. 
czytelny podpis 

         

 

* niepotrzebne skreślić 

http://www.smp.rybnik.pl/
mailto:smpoludnie.iod@kpgsulkowski.pl


 KLAUZULA INFORMACYJNA: 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. informuję, iż: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa Południe, 

Os. Południe 37, 44-253 Rybnik; 

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji statutowych celów Spółdzielni na 

podstawie: 

• ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz.1000), 

• Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w  związku  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE, 

• ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo Spółdzielcze, 

• ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych, 

• ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali, 

• ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy  

i o zmianie Kodeksu cywilnego, 

• ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny; 

3) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą członkowie Spółdzielni w zakresie określonym 

w Prawie Spółdzielczym; 

4) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji; 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane bezterminowo. Pani/Pana dane osobowe mogą 

zostać usunięte na pisemne żądanie, jednak nie wcześniej niż 10 lat od momentu zbycia mieszkania; 

6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu; 

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO) gdy uzna Pani/Pan,   

iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy prawne; 

8) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan 

zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak realizacji 

wobec Pani/Pana statutowych celów Spółdzielni; 

9)Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 


