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Warszawa, dnia ...............................  
……………………………………………….. 
/imiona i nazwisko/ 
................................................................... 
/adres lokalu w SPÓŁDZIELNI/ 
 

Oświadczenie woli dla SBM STOKŁOSY  
 

1. Wskazuję do kontaktu nr tel. ………………………………… 

2. Wyrażam zgodę na dokonywanie wszelkich przesyłek, kierowanych do mnie, przez 
SBM STOKŁOSY, poprzez komisyjne jej umieszczenie w mojej skrzynce pocztowej./* 

3. Wyrażam zgodę na dokonanie doręczeń korespondencji ze Spółdzielni ze skutkiem 
doręczenia za pomocą Poczty Polskiej./* 

4. Wyrażam zgodę na dokonywanie doręczeń korespondencji ze Spółdzielni w formie 
elektronicznej ze skutkiem prawnym doręczenia na adres e-mail: 
………………………………………hasło do zabezpieczenia plików ………………...... /* 

5. Przyjmuję do wiadomości, że Spółdzielnia przechowuje oryginały i kopie 
dokumentów (w szczególności aktów notarialnych, orzeczeń sądowych, aktów stanu 
cywilnego, decyzji administracyjnych, dokumentów z danymi osobowymi 
szczególnych kategorii) dotyczących mojej osoby i związanych z moim lokalem 
będącym w zasobach Spółdzielni. 
 
6. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że: 
a)  administratorem danych osobowych Spółdzielnia Budowlano – Mieszkaniowa STOKŁOSY 
z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jastrzębowskiego 22, 02-786 Warszawa, nr tel. 22 545 30 
20, e-mail zarzad@stoklosy.com.pl  
b)  dane przetwarzane są w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych Spółdzielni, na 
podstawie prawnej: art. 6 ust. 1 b i c oraz art. 9 ust. 2 d  ogólnego rozporządzenia o 
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., w przypadku wskazania e-maila 
do korespondencji elektronicznej oraz telefonu kontaktowego dane osobowe przetwarzane 
będą w celu realizacji zadań na podstawie zgody art. 6 ust. 1a RODO  
d)  dane osobowe będą  przekazywane odbiorcom danych osobowych, którzy wskażą 
podstawę prawną i interes prawny 
e)  dane będą przechowywane przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń i obrony 
przed roszczeniami przez Administratora 
f) każdy ma  prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących 
osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub 
o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia 
danych;  
g)  każdy ma  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;  
h)  podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym / umownym / warunkiem zawarcia 
umowy;  
i) osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania, konsekwencją niepodania 
danych jest brak możliwości realizacji przez administratora zadań ustawowych i statutowych; 
Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, jednak podanie go usprawni kontakt SBM STOKŁOSY 
z Członkiem Spółdzielni. 

 
......................................................  

/* niepotrzebne skreślić      /czytelny podpis/ 

Niniejszy dokument stanowi własność SBM STOKŁOSY i moze być wykorzystany wyłącznie przez członków Spółdzielni Budowlano - Mieszkaniowej STOKŁOSY. 
Korzystanie z niniejszego dokumentu przez osoby nieuprawnione stanowić będzie naruszenie prawa ze wszystkimi konsekwencjami z tego wynikającymi.
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