
Warszawa, …………………………… 
 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu przekazania 
indywidualnego loginu i hasła do strony internetowej Spółdzielni 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez 

administratora danych – Spółdzielnię Budowlano – Mieszkaniową STOKŁOSY 
z siedzibą w Warszawie, ul. Jastrzębowskiego 22, tel. (22) 545 30 21 numer KRS 525-
001-13-61, w celu przekazania indywidualnego loginu i hasła do strony internetowej 
Spółdzielni – zakładki dostępne „po zalogowaniu” oraz w celu rejestru Członków SBM 
STOKŁOSY mających dostęp do indywidualnego konta elektronicznego na stronie 
www.stoklosy.com.pl, w zakresie mojego imienia, nazwiska, numeru telefonu oraz 
adresu e-mail. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne 
z prawdą. Zapoznałem(-am) się z podaną poniżej treścią klauzuli informacyjnej 
o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści 
swoich danych i prawie ich poprawiania. 

………………………………………… 
       (własnoręczny czytelny podpis) 

 
Klauzula informacyjna: 

1. 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. 

2. Pana/Pani dane będą przetwarzane wyłącznie w celu: przekazania 
indywidualnego loginu i hasła do strony internetowej Spółdzielni – zakładki 
dostępne „po zalogowaniu” oraz w celu rejestru Członków SBM STOKŁOSY 
mających dostęp do indywidualnego konta elektronicznego na stronie 
www.stoklosy.com.pl – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 

3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres posiadania indywidualnego 
konta na stronie www.stoklosy.com.pl lub wycofania udzielonej zgody. Dane 
osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu 
wskazanego w pkt. 2 

4. Dane osobowe będą przekazywane odbiorcom danych osobowych, którzy 
wskażą podstawę i interes prawny oraz podmiotom świadczącym na rzecz 
Administratora usługi w tym m. in. obsługa IT, kancelarie prawne. 

5. W zakresie danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej zgody, zgodę tę 
można wycofać w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność 
z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia 
danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych. 

7. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 
właściwego do spraw ochrony danych osobowych. 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania może 
utrudnić lub uniemożliwić założenie indywidualnego konta na stronie 
internetowej www.stoklosy.com.pl – strona internetowa Spółdzielni Budowlano 
Mieszkaniowej STOKŁOSY. 
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