PROSIMY O WYPISANIE OŚWIADCZENIA W CZYTELNY SPOSÓB
Zakresem przedmiotowym są dane osobowe osób fizycznych w tym osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą z wpisem
do CEIDG.

Oświadczenie o adresie korespondencyjnym
Do Zarządu
Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej
44-335 Jastrzębie-Zdrój
ul. Graniczna 1

Ja ……...……..…..….………........…………………………...…...………….………………………………....……………
(imię i nazwisko oraz nr telefonu)

adres lokalu będącego w zasobach Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej
44-335 Jastrzębie-Zdrój ul. ……………….………………..…….………………………………………………………….
(wypisać w przypadku lokatora, najemcy)

Proszę o przesyłanie korespondencji kierowanej do mnie na adres przeze mnie wskazany. To jest:
………………..…..….………...…………………………..…...………….…………….……………………....……………
……………..…..….………...…………………………..…...………….………….…………………………....……………
(adres – oznaczenie miejsca doręczenia przesyłki pocztowej)

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Górniczą Spółdzielnię Mieszkaniową
w Jastrzębiu-Zdroju w związku z realizacją przez Spółdzielnię niniejszego (wniosku) oświadczenia zgodnie z art. 6 ust. 1
lit a Rozporządzenia 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 (RODO).
Oświadczam, że zostałem/am zapoznany/na z klauzulą informacyjną RODO na temat przetwarzania danych osobowych w
postaci adresów korespondencyjnych w Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jastrzębiu-Zdroju. Jednocześnie
oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o możliwości realizacji moich praw wynikających z RODO.
Podanie moich powyższych danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla rozpatrzenia niniejszego (wniosku) oświadczenia.
Data złożenia oświadczenia

.......................................................
(podpis osoby składającej oświadczenie)

Zarejestrowano

(data, pieczęć i podpis pracownika GSM)

Zarejestrowano i zewidencjonowano
w dokumentacji POK

POK
(data, pieczęć i podpis pracownika POK - SEKRETARIAT)
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Klauzula informacyjna związana z przetwarzaniem danych osobowych adresów
korespondencyjnych stosowana w Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jastrzębiu-Zdroju
Informujemy, że przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe. Szczegóły tego dotyczące znajdziecie Państwo poniżej.
I.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych związanych z adresem korespondencyjnym jest

Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w 44-335 Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Granicznej 1, wpisana przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X
Wydział Gospodarczy KRS do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000106453, posiadająca nr NIP 6330004470,
REGON 000788525
II.

Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji
swoich praw osobiście w siedzibie spółdzielni lub dzwoniąc pod nr telefonu: +48 664 780 792, pisząc mailowo na adres email
inspektorochronydanych@gsmjastrzebie.pl lub pocztą tradycyjną pisząc na adres GSM w Jastrzębiu-Zdroju 44-335 Jastrzębie-Zdrój ul. Graniczna 1.
III.

Cele i podstawy przetwarzania

Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja oświadczenia (wniosku) co do kierowania wszelkiej korespondencji pocztowej –
wysyłanej przy pomocy poczty tradycyjnej - realizacja przy pomocy Poczty Polskiej na adres przez Państwa wskazany. Dane osobowe wskazane przez
Państwa na (wniosku) oświadczeniu jako Państwa dane korespondencyjne będą przez nas przetwarzane na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit.
a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
IV.

Kategorie Pana/Pani danych osobowych, które przetwarzamy

Dane osobowe zwykłe osób składających oświadczenie pozyskane z oświadczenia (wniosku):
1)

imię, nazwisko, nr telefonu, adres lokalizacji będącej w zasobie GSM, adres dla przesyłania korespondencji, data i podpis osoby spisującej
oświadczenie
V.

Odbiorcy danych

Państwa dane będą przekazywane Poczcie Polskiej w celu realizacji usług pocztowych w związku z tym, że jest ona operatorem pocztowym i
przetwarza dane w związku ze świadczeniem usług pocztowych.
Państwa dane mogą być przekazywane na pisemny wniosek lub żądanie odpowiednim odbiorcom, w szczególności organom państwowym i innym
podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa albo instytucjom uprawnionym do kontroli działalności administratora lub podmiotom
uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa.
VI.

Okres przechowywania

Państwa dane osobowe wskazane jako adres dla korespondencji będą przechowywane przez administratora przez okres niezbędny do realizacji celów
określonych powyżej, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy obowiązującego prawa.
VII.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych, profilowanie oraz zautomatyzowane
podejmowanie decyzji

Nie przekazujemy Pani/Pana danych osobowych poza teren Polski / UE / Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Pani/Pana dane osobowe nie będą
podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.
VIII.

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu:
1.

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

2.

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych

3.

prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego
z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej

4.

prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz wycofania zgody (jeśli była udzielona) w dowolnym momencie

5.

prawo do ograniczenia przetwarzania danych

6.

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

7.

prawo do przenoszenia danych

8.

prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO
Podanie przez Państwa danych osobowych w postaci adresu korespondencyjnego jest dobrowolne.
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