
Oświadczenie 

 o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  

 
 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie                                         

z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 (dalej: RODO)  

w przekazanych przeze mnie dokumentach, przez:  

 

Spółdzielnię Mieszkaniową w Wągrowcu, ul. Jeżyka 50, 62-100 Wągrowiec, KRS: 0000132542, 

REGON: 000488898, NIP: 7660006610 

 

 

W celu realizacji wniosku/pisma z dnia ……………………….. dotyczącego ……………..…………..  

 

…………………………………………………………... …………………………………………….. 

 

 

 

      ….…………………………………………… 

               /data i czytelny podpis/ 

 

 

 

Jednocześnie oświadczam, że  zostałem poinformowany przez Spółdzielnię Mieszkaniową  

w Wągrowcu, ul. Jeżyka 50, 62-100 Wągrowiec, KRS: 0000132542, REGON: 000488898,  

NIP: 7660006610 o informacjach wskazanych w art. 13 ust.1 i 2 RODO 

 

a) administratorem danych będzie Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wągrowcu, ul. Jeżyka 50,                       

62-100 Wągrowiec, KRS: 0000132542, REGON: 000488898, NIP: 7660006610 

 

b) moje dane osobowe są przetwarzane:  

 

- w celu realizacji wniosku/pisma z dnia ……………………….. dotyczącego ………………...  

 

………….……………………………………………………………………………….……… 

 

(art. 6 ust.1 pkt. a RODO) 

 

 

- w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej   

potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art.6   

ust. 1 lit. f RODO) 

 

- w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przez roszczeniami, co jest naszym   

prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)  

 

c) moje dane osobowe w/w Spółdzielnia nie udostępni osobom trzecim. 



 

d) Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wągrowcu, ul. Jeżyka 50, 62-100 Wągrowiec, nie przekazuje 

moich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.  

 

e) moje dane pozyskane w związku z realizacją wniosku/pisma z dnia …………………………. 

 

dotyczącego …………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

przechowywane są przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Wągrowcu, ul. Jeżyka 50, 62-100 

Wągrowiec, przez okres dziesięciu lat od realizacji w/w wniosku.  

 

f) Przysługuje mi prawo do: 

- dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,  

- sprostowania (poprawienia) swoich danych, 

- usunięcia danych, 

- ograniczenia przetwarzania danych, 

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 

- przenoszenia danych, 

- wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.  

  

 

 

 

….…………………………………………… 

               /data i czytelny podpis/ 

 

 


