
…………… dnia, ............................... 
 
……………………………………………………………………………….. 
/firma kontrahenta/ 
.......................................................................................................................... 
/adres lokalu w SPÓŁDZIELNI ………….. * / 
 
 

Spółdzielnia Budowlano – Mieszkaniowa 
STOKŁOSY  
ul. Jastrzębowskiego 22,  
02-786 Warszawa 
 
 

1. Wskazuję do kontaktu nr tel. …………… oraz hasło do kontaktów 

telefonicznych …………………………………………… * 

2. Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Spółdzielni wiadomości sms 

informujących o działalności Spółdzielni. * 

3. Wyrażam zgodę na dokonywanie doręczeń korespondencji w tym faktur ze 

Spółdzielni w formie elektronicznej ze skutkiem prawnym doręczenia na adres 

e-mail: 

……………………………………………………………………………………… 

4. Wyrażam zgodę na przechowywanie przez Spółdzielnię oryginałów i kopii 

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/ związanych z umową zawartą 

ze Spółdzielnią.* 

5. Wyrażam zgodę na upublicznienie na tablicach informacyjnych oraz stronie 

internetowej Spółdzielni danych osobowych ( nazwy firmy, imion i nazwisk 

wspólników, pracowników, współpracowników oraz danych teleadresowych 

Firmy, w tym numerów telefonów stacjonarnych oraz komórkowych 

Wykonawcy lub osób przez niego upoważnionych, zakresu świadczonych usług 

dla Spółdzielni i osób, którym przysługują prawa do lokali w zasobach 

Spółdzielni ) na tablicach ogłoszeń Spółdzielni. 

6. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że: 

a. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia 

Budowlano – Mieszkaniowa STOKŁOSY z siedzibą w Warszawie, 

ul. Jastrzębowskiego 22; tel. (22) 545 30 21; e-mail 

sekretariat@stoklosy.com.pl; 

b. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. b) RODO 

w celu wykonania:  

- czynności koniecznych przed zawarciem umowy,  

- wykonania umowy, 

- archiwizowania po zakończeniu wykonania umowy 

przez administratora lub przez stronę trzecią, 

mailto:sekretariat@stoklosy.com.pl


c. W trakcie przetwarzania dane osobowe mogą być ujawniane odbiorcom: 

osobom upoważnionym oraz podmiotom, które wykażą prawnie 

uzasadnione interesy. 

d. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich 

lub organizacji międzynarodowych. 

e. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny 

do realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz 

dochodzenia lub obrony roszczeń. 

f. Każdy kogo dane są przetwarzane przez Spółdzielnię ma prawo 

do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych oraz  przenoszenia danych. 

g. Każdy kogo dane są przetwarzane przez Spółdzielnię ma prawo 

wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

h. Podanie danych osobowych jest wymogiem umownym/warunkiem 

zawarcia umowy. Nie podanie danych lub złożenie sprzeciwu 

uniemożliwi wykonanie umowy. 

i. Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym 

decyzji będących wynikiem profilowania. 

7. Zobowiązuję się do poinformowania Wspólników, pracowników, 

współpracowników, osób wskazanych do kontaktu o ww. informacjach. 

 
 
 

………………………….......................................................  
* niepotrzebne skreślić  /czytelny podpis osób uprawnionych do reprezentacji/ 
 


