
 

 

Numer klienta 
 

Wnioskodawca – 
Imię i nazwisko 

 

Adres zamieszkania 
Ulica i nr 

 

Adres zamieszkania 
Kod pocztowy i miasto 

 

Adres do korespondencji 
(jeśli jest inny niż podany powyżej) 

 

Osoba fizyczna NR PESEL:**  

Przedsiębiorcy/ Spółki NR NIP:**  

Ja niżej podpisany  

WYRAŻAM ZGODĘ  

NIE WYRAŻAM ZGODY 

na przesyłanie wiadomości e-mail dotyczących mojego konta e-bok, a także wszelkich informacji 

i korespondencji związanej z działalnością Spółdzielni Mieszkaniowej "Michał" oraz przetwarzanie 

moich danych osobowych w postaci adresu e-mail przez  Spółdzielnię Mieszkaniową „MICHAŁ”  

Elektroniczną korespondencję proszę kierować na adres e-mail: 

                              

 

 

__________________________________ 

Data i czytelny podpis 

Ponadto, 

 

WYRAŻAM ZGODĘ  

NIE WYRAŻAM ZGODY 

 
na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej od dnia .......................…………..., o ile 
zostaną zachowane autentyczność pochodzenia i integralność treści faktury, oraz na przetwarzanie 
moich danych osobowych w postaci adresu e-mail przez Spółdzielnię Mieszkaniową „MICHAŁ”na 
adres e-mail: 

                              

 

 

__________________________________ 

Data i czytelny podpis 
 

 



 

 

Także 

WYRAŻAM ZGODĘ  

NIE WYRAŻAM ZGODY 

Na utworzenie i uruchomienie dostępu do ELEKTRONICZNEGO BIURA OBSŁUGI KLIENTA (skrót e-BOK) 

z dniem………………………………….. oraz przesłanie pierwszego jednorazowego hasła do usługi E-BOK oraz hasła 

w razie jego zagubienia oraz na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci adresu e-mail przez 

Spółdzielnię Mieszkaniową „MICHAŁ”na adres e-mail: 

                              

 

 

__________________________________ 

Data i czytelny podpis 

 

Oraz  

WYRAŻAM ZGODĘ  

NIE WYRAŻAM ZGODY 

na przesyłanie krótkich wiadomości SMS dotyczących mojego konta e-bok, a także informacji o 

wystąpieniu awarii i zagrożeń oraz haseł umożliwiających otwarcie zaszyfrowanej korespondencji e-

mail oraz na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci numeru telefonu przez Spółdzielnię 

Mieszkaniową „MICHAŁ” 

Informacje proszę przesyłać na numer telefonu: 

         

 

 

__________________________________ 

Data i czytelny podpis 

 
 
 
 
Z uwagi na art. 13 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, dalej jako: Rozporządzenie 2016/679 lub RODO, informujemy, że: 
1.  Administratorem zebranych danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa MICHAŁ mieszcząca się 

w Siemianowicach Śląskich przy ul. Bohaterów Westerplatte 22.  
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się pod adresem 

e-mail: iodo@smmichal.pl lub przesyłając korespondencję na adres siedziby Administratora z dopiskiem „IOD”; 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w oparciu o podstawy prawne przetwarzania, tj.: 

• art. 6 ust. 1 lit.  a Rozporządzenia 2016/679 (zgoda osoby, której dane dotyczą) w celu przesyłania faktur drogą 
elektroniczną oraz/lub przesyłania informacji o awariach lub możliwości wystąpienia zagrożeń oraz/lub  



 

przesyłanie korespondencji w formie elektronicznej i informacji o awariach lub możliwości wystąpienia 
zagrożeń , informacji o wystawionych dokumentach sprzedaży w formie wiadomości SMS; 

• art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia 2016/679  w celu niezbędnym do wykonania zawartej z Panią/Panem umowy, 
w tym w celu przeprowadzenia identyfikacji lub weryfikacji Pani/Pana w rozumieniu stwierdzenia i 
sprawdzenia tożsamości Pani/ Pana lub osoby/podmiotu, który Pani/Pan reprezentuje, dokonywania bieżących 
rozliczeń, rozpatrywania Pani/Pana ewentualnych reklamacji i roszczeń, przygotowania niezbędnej 
dokumentacji technicznej; 

• art. 6 ust. 1 lit. f  Rozporządzenia 2016/679 w celu realizowania prawnie uzasadnionego interesu 
administratora polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed 
roszczeniami; 

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy lub podmioty, działające w oparciu o powszechnie 
obowiązujące przepisy prawa. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać powierzone podmiotom wspierającym 
bieżącą działalność Administratora, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych, 
zgodnie z art. 28 Rozporządzenia 2016/679;   

5. Pana/Pani dane osobowe w zakresie adresu e-mail oraz numeru telefonu przechowywane będą przez okres 5 lat 
od chwili rozwiązania umowy lub wystawienia ostatniego dokumentu sprzedaży; 

6. posiada Pani/Pan: 

• prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, zgodnie z art. 15 Rozporządzenia 2016/679, 

• prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, zgodnie z art. 16 Rozporządzenia 2016/679, 

• prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie art. 18 
Rozporządzenie 2016/679, jednakże z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 
Rozporządzenia 2016/679, 

• prawo do usunięcia danych osobowych, zgodnie z art. 17 Rozporządzenia 2016/679, w zakresie danych na 
które wyraziła/wyraził Pani/Pan zgodę,  

• prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna 
Pani/Pan, że dane przetwarzane są w sposób niezgodny z obowiązującym prawem; 

• prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie 
udzielonej przez Panią/Pana zgody, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a; 

 
 

• prawo do przenoszenia danych, zgodnie z art. 20 Rozporządzenia 2016/679, w zakresie danych na które 
wyraziła/wyraził Pani/Pan zgodę; 

7. jednocześnie nie przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, z uwagi na 
fakt, że podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 
2016/679, w zakresie przetwarzania danych objętego zgodą; 

8. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest: 

• dobrowolne w zakresie informacji zbieranych na podstawie zgody, a konsekwencją niepodania danych 

osobowych będzie brak możliwości otrzymywania faktur drogą elektroniczną oraz/lub informacji o awariach, 

możliwości wystąpienia zagrożeń oraz/lub brak możliwości trzymywania korespondencji w formie 

elektronicznej i/lub  SMS; 

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystane do podejmowania decyzji, które opierają się wyłącznie na 
zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 

10. Jeżeli administrator planuje dalej przetwarzać dane osobowe w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały 
zebrane Pana/Pani dane będą przetwarzane w celach statystycznych w postaci zanonimizowanej. 

 


