
Gorlice, dn. ……………………… 

 

 

OŚWIADCZENIE 
 

 

 

Dotyczy: umieszczenia danych na domofonie 

 

 

Na podstawie art. 24 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanym RODO: 

 

Ja niżej podpisana/ny* …………….…………………..…………..…. posiadająca/cy* tytuł 
(imię i nazwisko) 

prawny do lokalu mieszkalnego położonego w 

…………………………………………………. 
(kod pocztowy, miejscowość) 

przy ul. …………………………………………………….. niniejszym oświadczam, że: 
(ulica, numer budynku, numer mieszkania) 

 

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody* na umieszczenie mojego imienia i nazwiska na 

domofonie  

 

 

 

…………………………………..     ………………………………….. 
(miejscowość, data)       (czytelny podpis) 

 

 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa POD LODOWNIĄ, z siedzibą przy ul. Pod 

Lodownią 12, 38 – 300 Gorlice, wpisana pod numerem KRS 0000174950, nr tel. 18 352 68 40, email 

poczta@smpodlodownia.pl; 

2. Inspektorem ochrony danych jest: Paulina Kuzio – pracownik Księgowości, z którym można się kontaktować 

pisemnie na adres Spółdzielni, telefonicznie pod nr telefonu 18 352 68 40 lub email poczta@smpodlodownia.pl; 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umieszczenia imienia i nazwiska na domofonie, podstawa 

prawna  Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres, w którym posiadają Państwo prawo do lokalu 

w zasobach Spółdzielni lub do momentu wycofania zgody    

5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do 

przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, co będzie równoznaczne z usunięciem 

Państwa danych osobowych z domofonu  

6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych będzie skutkować brakiem umieszczenia 

danych na domofonie oraz utrudnieniem w komunikacji. 

 

 

W PRZYPADKU NIEDOSTARCZENIA OŚWIADCZENIA PAŃSTWA DANE 

ZOSTANĄ USUNIĘTE Z DOMOFONU I POZOSTANIE SAM NUMER 

MIESZKANIA. 
 

* niewłaściwe skreślić 
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