
 

 
 
 

   SSM 

SOSNOWIECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA 

41-200 Sosnowiec 
ul. Zwycięstwa 3 

Sosnowiec, dnia …………………………… 

……………………………………………. 

             (Imię i nazwisko wnioskodawcy) 

…………………………………………….. 
(Adres lokalu) 

…………………………………………….. 
                                  (Telefon kontaktowy) 

    Sosnowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa 

 Al. Zwycięstwa 3 

 41-200 Sosnowiec 

 

O Ś W I A D C Z E N I E  

 

Niniejszym pismem składam rezygnację z wysyłania korespondencji przez spółdzielnię na  

wcześniej podany adres korespondencyjny, tj.: 

..........................................................................................................................................................  

Proszę o przesyłanie wszelkiej korespondencji dotyczącej mojego lokalu położonego przy ulicy 

.......................................... nr ................./...................  poprzez:*  

1. upoważnionego pracownika spółdzielni lub firmy sprzątającej, z którą spółdzielnia zawarła umowę do lokalu 

mieszkalnego, którego korespondencja dotyczy, 

2. oddawczą skrzynkę pocztową lokalu, którego korespondencja dotyczy. 

 

 

 

……………………………….…………….. 
(Czytelny podpis użytkownika lokalu) 

 
         ……………………………….…………....... 

 (Czytelny podpis pracownika spółdzielni przyjmującego oświadczenie) 

*niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 



Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO, informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sosnowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Sosnowcu przy 

Al. Zwycięstwa 3. 

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Al. Zwycięstwa 3, 41-200 Sosnowiec, e-mail: rodo@sosnowieckasm.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prawidłowej realizacji zadań i obowiązków spółdzielni wynikających 

z  prawa spółdzielczego, ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz statutu Sosnowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej. 

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych 

na podstawie obowiązujących przepisów prawa, którzy wskażą podstawę prawną i interes prawny oraz podmiotów 

świadczących   

 na rzecz Spółdzielni usługi na podstawie zawartych umów i umów o powierzenie danych. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji obowiązku prawnego ciążącego na 

Spółdzielni oraz dochodzenia lub obrony roszczeń . 

6. Pani/Pana dane nie będą przekazane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych, nie  korzystamy z systemów 

służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.  

7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, 

prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo przenoszenia, a także prawo cofnięcia zgody. 

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. 
 

 

……………………………….…………….. 
(Czytelny podpis użytkownika lokalu) 
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