
                                                                                                       Mikołów, dnia ……………. 

……………………………. 
          Imię i Nazwisko 

 

………………………….… 
        Adres zamieszkania 

 

Tel. ……………………………… 

                                                                                  Do                            

                                                                                  Mikołowskiej Spółdzielnia Mieszkaniowej 

                                                                                  w Mikołowie 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
 

Oświadczam, iż w związku z posiadaniem prawa do lokalu mieszkalnego  
                                           
…………………………………………………………………………………………………….………  

( należy podać rodzaj prawa do lokalu * ) 

 

położonego w ………………………………przy ul. ……………………………………………………  

 

WYRAŻAM ZGODĘ  

NA PREZENTACJĘ MOJEGO NAZWISKA  I NUMERU LOKALU MIESZKLANEGO   

W SYSTEMIE DOMOFONOWYM 

………………………………………………………………………………….. 
Nazwisko 

 

…………………………….……………………………………………………… 
Adres lokalu 

                                                                           

Jednocześnie na podstawie art. 23 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych 

osobowych ( art.175 przejściowy ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych )                     

oraz na podstawie art. 6 ust.1 pkt lit. a) RODO, Ja niżej podpisany(a) wyrażam zgodę na przetwarzanie 

moich danych osobowych, w celu właściwej realizacji usług przez Administratora Danych tj. Zarząd 

Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, ul. Młyńska 11, 43-190 Mikołów, KRS: 0000154856. 

Zgoda udzielona jest przeze mnie dobrowolnie do przetwarzania danych oraz ich udostępniania                                      

w podanym niżej zakresie: 

I. ZBIÓR DANYCH OSOBOWYCH: ( dane osobowe zwykłe tj. nazwisko, adres lokalu), 
II. CEL PRZETWARZANIA: prezentacja nazwiska w systemie domofonowym; weryfikacja osoby 

wyrażającej zgodę. 
III. ODBIORCY DANYCH: firmy obsługujące Spółdzielnię w zakresie konserwacji i napraw instalacji 

domofonowych na podstawie zawartych umów cywilno – prawnych. 
IV. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH: do ewentualnego odwołania zgody, a po takim 

odwołaniu przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych                             
i w stosunku do niego ( ar.t 118 kc). 
 

                                                                                      ……………………………….. 
                                                                                                                                ( czytelny podpis ) 

…………………………………………… 
za zgodność podpisu – potwierdzenie 
          przez  pracownik MSM 
 

*Prawo do lokalu mieszkalnego: spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, spółdzielcze lokatorskie prawo                      

do lokalu, własność lokalu, najem lokalu. 

Pouczenie: 
1. Zgodnie z art. 7 ust 3 RODO, zgodę można w każdym momencie cofnąć. A wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Natomiast spowoduje usunięcie danych w zakresie 

jakim została udzielona zgoda. 

2. Zgodnie z art. 15-22 RODO, Osoba wyrażającą zgodę posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo                                 

ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. 


