
Wersja 01.2023 

PROSIMY O CZYTELNE WYPEŁNIENIE OŚWIADCZENIA 

 
Informujemy na podstawie zapisów Regulaminu zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania 
wysokości opłat za lokale w Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej  
W przypadku zmiany wysokości opłat zgodnie z art. VIII ust. 6 do 8 Spółdzielnia ma obowiązek zawiadomienia na piśmie o 
zmianie wysokości opłat a za skuteczne zawiadomienie o zmianie wysokości opłat o których mowa w ust. 6 i 7 uważa się 
doręczenie tego zawiadomienia do oddawczej skrzynki pocztowej i tylko w taki sposób będzie ono realizowane. 
Przypominamy, że informacja o wysokości opłat jest dostępna po dokonaniu weryfikacji w dziale czynszów - również telefonicznie 
pod nr 728 485 855, 728 485 851, 728 485 846 oraz na stronie internetowej  https://www.e-kartoteka.pl/ lub w aplikacji e-kartoteka. 

 

*RODO - Rozporządzenie 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). Klauzula informacyjna dotyczy danych 
osobowych osób fizycznych.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

REZYGNACJA  

 
 

dla EFK/CZYNSZE - PPCZ 

 
 
 
 
 
 

 Oświadczenie o rezygnacji z otrzymywania  
zawiadomień o zmianie wysokości opłat do oddawczej skrzynki pocztowej 
mieszkańca Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jastrzębiu-Zdroju 

Imię i Nazwisko  

Adres lokalu mieszkalnego w Górniczej 
Spółdzielni Mieszkaniowej w Jastrzębiu-
Zdroju 

 
 
44-335 Jastrzębie-Zdrój ul. …………….………………..………………. nr …………...……...… 
 

Oświadczam, że po przedstawieniu mi powyższej informacji dotyczącej zawiadomień o zmianie wysokości opłat składam 

rezygnację z otrzymywania zawiadomień o zmianie wysokości opłat do oddawczej skrzynki pocztowej.  

Moje pisemne oświadczenie w tej sprawie zostanie wysłane przesyłką pocztową, bądź dostarczę je w administracji lub siedziby 

Spółdzielni a jeśli tego nie zrealizuję to wszystkie zawiadomienia o zmianie wysokości opłat będę otrzymywał/otrzymywała tylko i 

wyłącznie do oddawczej skrzynki pocztowej pod adresem wskazanym powyżej. 

Potwierdzam odbiór Klauzuli informacyjnej RODO* w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jastrzębiu-Zdroju 
oraz oświadczam, że zapoznałem/am się z informacjami w niej zawartymi. Jednocześnie oświadczam, że zobowiązuję się do wypełnienia obowiązków 
informacyjnych przewidzianych w Art. 13 oraz 14 RODO wobec osób fizycznych, których dane osobowe przekażę GSM w ramach powyższych informacji. 
 
 
 
 

               data i podpis osoby składającej oświadczenie         ………….……………………………………………..……. 
Jeśli prawo do lokalu mieszkalnego przysługuje więcej niż jednej osobie to w przypadku rezygnacji z otrzymywania zawiadomień o zmianie wysokości opłat do 
oddawczej skrzynki pocztowej konieczne są oświadczenia wszystkich osób, którym przysługuje prawo do lokalu mieszkalnego. Można to zrealizować w ramach 
podpisania jednego wspólnego oświadczenia. 
Potwierdzam odbiór oświadczenia.  

               data, pieczęć oraz podpis pracownika GSM             ………….……………………………………………..……. 

 

SEKRETARIAT GSM 
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*RODO - Rozporządzenie 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). Klauzula informacyjna dotyczy danych 
osobowych osób fizycznych.  

Prosimy o wypełnienie tylko w przypadku posiadania prawa do wielu lokali mieszkalnych. 

Powyższe oświadczenie dotyczy również innych lokali mieszkalnych co do których przysługuje mi prawo do lokalu, wymienionych poniżej 
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Potwierdzam odbiór Klauzuli informacyjnej RODO* w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jastrzębiu-Zdroju 
oraz oświadczam, że zapoznałem/am się z informacjami w niej zawartymi. Jednocześnie oświadczam, że zobowiązuję się do wypełnienia obowiązków 
informacyjnych przewidzianych w Art. 13 oraz 14 RODO wobec osób fizycznych, których dane osobowe przekażę GSM w ramach powyższych informacji. 
 
 
 
 
 

               data i podpis osoby składającej oświadczenie         ………….……………………………………………..……. 
Jeśli prawo do lokalu mieszkalnego przysługuje więcej niż jednej osobie to w przypadku rezygnacji z otrzymywania zawiadomień o zmianie wysokości opłat do 
oddawczej skrzynki pocztowej konieczne są oświadczenia wszystkich osób, którym przysługuje prawo do lokalu mieszkalnego. Można to zrealizować w ramach 
podpisania jednego wspólnego oświadczenia. 
Potwierdzam odbiór oświadczenia.  

               data, pieczęć oraz podpis pracownika GSM             ………….……………………………………………..……. 


