
……………………………………………………………..
(Imię i nazwisko osoby uprawnionej)
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
(Adres) 

Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Ostrobramska”
ul. Tarnowiecka 7
04-174 Warszawa

WNIOSEK*

Niniejszym wnoszę  o  przekazywanie  wszelkiej  korespondencji  kierowanej  do  mnie  przez
Spółdzielnię  (dotyczącej  m.in.  praw  i  obowiązków związanych  z  przysługującym mi  prawem do
lokalu, informacji dot. zmiany wysokości opłat z tytułu używania lokalu lub z tytułu opłat za dostawę
i odbiór mediów, a także wszelkich zawiadomień związanych z moim członkostwem w Spółdzielni)
w formie dokumentu elektronicznego, na podany adres e-mail: 
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
Jednocześnie oświadczam, że: 

 korespondencja wysłana przez Spółdzielnię na podany przeze mnie adres poczty elektronicznej ma
moc pism doręczonych przez pocztę za potwierdzeniem odbioru, 

 zobowiązuje się do systematycznego odbioru poczty elektronicznej i każdorazowego potwierdzenia
otrzymania  dokumentu  elektronicznego,  a  także  do  niezwłocznego  powiadomienia  Spółdzielni
o zmianie adresu e-mail, 

 zapoznałem się z treścią Regulaminu Spółdzielni Mieszkaniowej „Ostrobramska” w Warszawie
dotyczącego  korespondencji  elektronicznej  (dostępnego  na  stronie  internetowej  Spółdzielni
https://www.smo.waw.pl/): 

 ………………….………..
……………………………………………………. 

Data i własnoręczny, czytelny podpis 

* osobą uprawnioną do złożenia wniosku jest członek Spółdzielni albo osoba, która nie jest członkiem
Spółdzielni, lecz przysługuje jej prawo do lokalu znajdującego się w zasobach Spółdzielni. Wniosek
może  złożyć  1  osoba  (małżonkowie  składają  wnioski  indywidualnie).  Wniosek  powinien  być
wypełniony  czytelnie,  opatrzony  datą  i  podpisany  własnoręcznie  przez  osobę,  która  składa
oświadczenie.  Wypełniony  wniosek  należy  przesłać  na  adres  Spółdzielni  lub  złożyć  w  biurze
podawczym.  Wnioski  złożone  przez  osoby  nieuprawnione,  wypełnione  w sposób nieczytelny  lub
nieprawidłowy, a także wnioski przesłane drogą elektroniczną nie są uwzględniane. 

Klauzula informacyjna dotycząca korespondencji e-mail

1. Administratorem Państwa danych osobowych pozyskanych w związku z prowadzeniem 
korespondencji elektronicznej jest  Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ostrobramska” z siedzibą w 
Warszawie, adres: 04-174 Warszawa, ul. Tarnowiecka 7; adres e-mail: info@smo.waw.pl 
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2. Podane przez Państwa dane osobowe w wiadomości e-mail przetwarzane są dla celów 
określonych w art. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, Statucie Spółdzielni oraz w art. 1,
27, 29 ustawy o własności lokali oraz w celach:

1) prowadzenia korespondencji, odpowiedzi na otrzymaną od Państwa 
korespondencję, w tym odpowiedzi na zadane pytania i udzielenie informacji,      
o które Państwo proszą;

2) dalszej obsługi korespondencji z Państwem prowadzonej oraz załatwienia 
sprawy, z którą Państwo się do nas zwracają;

3) ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.

3. Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na 
obsłudze prowadzonej z Państwem korespondencji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO*)

4.  Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi
informatyczne, prawne, ubezpieczeniowe na podstawie stosownych umów oraz podmioty 
upoważnione do otrzymania Państwa danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów 
prawa.

5. Państwa dane będą przechowywane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów 
Administratora stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Państwa 
sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

6. Przysługuje Państwu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych.

7. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza 
przepisy RODO.

8. Podanie Państwa danych jest dobrowolne, ale konieczne do prowadzenia z Państwem 
korespondencji e-mail.

9. Państwa dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym 
profilowaniu oraz nie będą przekazywane poza teren Unii Europejskiej ani do organizacji 
międzynarodowych.

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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
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