Częstochowa, dn. …..........................
Imię i nazwisko: ..…....................................................................
(osoby, osób których przysługuje prawo do lokalu)

Adres:

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

Tytuł prawny:

..…....................................................................
(należy wskazać: własnościowe, odrębna własność,
lokatorskie, najem)

Śródmiejska Spółdzielnia Mieszkaniowa
al. Armii Krajowej 1/3
42-200 Częstochowa
Proszę o przesyłanie wszelkiej korespondencji dotyczącej lokalu nr ….............. w budynku przy
ul.…..................................................................... na poniższy adres:
Proszę o zaznaczenie jednej opcji z trzech wymienionych poniżej:
⃣

1) adres lokalu
⃣

2) adres korespondencyjny

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

⃣

3) adres e-mail

…..........................................................................
( Wypełnić drukowanymi literami )

Zgodnie z uchwałą nr 14/9/18 z dnia 18.09.2018 r. Rady Nadzorczej Ś.S.M. w Częstochowie użytkownicy lokali mieszkalnych,
którzy wystąpili lub wystąpią pisemnie do Spółdzielni z żądaniem dostarczania im korespondencji przesyłką pocztową na tzw.
adres korespondencyjny inny niż adres posiadanego lokalu zostaną obciążeni opłatą w wysokości 2,50 zł/mieszkanie/m-c.
W przypadku zaistnienia przeszkód technicznych lub formalnych uniemożliwiających przesyłania korespondencji drogą
elektroniczną zobowiązuję się przyjmować korespondencję w formie papierowej.
Jednocześnie w razie zmiany adresu e-mail zobowiązuję się do pisemnego powiadomienia Śródmiejskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej w Częstochowie o nowym adresie.
Informujemy również, że na podany adres e-mail nie będzie wysyłana korespondencja związana z windykacją należności.

…...................................................
Czytelny podpis

Wyjaśnienia:
W przypadku, jeśli wniosek składa pełnomocnik należy załączyć do niniejszego wniosku oryginał pełnomocnictwa lub
jego poświadczoną kserokopię zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku jeśli prawo do lokalu przysługuje
współwłaścicielom wniosek niniejszy dla jego skuteczności musi być podpisany przez wszystkich współwłaścicieli.

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Śródmiejska Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Częstochowie przy
ul. Al. Armii Krajowej 1/3.
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej możliwy jest pod numerem tel. 34 372 36
00 lub adresem email sekretariat@ssm.czest.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach statutowych Spółdzielni na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e, f
lub Art.9 ust.1 lit. a, b, c, d, h, i, j - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do celów związanych z zarządzaniem nieruchomościami.
5) Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą przedsiębiorstwa świadczące usługi na rzecz Spółdzielni.
6) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą do wygaśnięcia roszczeń.
7) Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
8) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
9) Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji wniosku.

