
 

 

 

ZGODA NA WYSYŁANIE KORESPONDENCJI POCZTĄ ELEKTRONICZNĄ  

 

………………….., dnia …………………… r. 

………………………………… 

(imię i nazwisko) 

………………………………… 

(adres lokalu, którego dot. zgoda) 

………………………………… 

(kod, miejscowość) 

 

 

Wyrażam zgodę na przesyłanie do mnie przez Zarząd Wspólnoty lub zarządcę nieruchomości 

wspólnej naliczeń opłat, rozliczeń mediów, zawiadomień o zebraniach wspólnoty, uchwał i kart do 

głosowania przeprowadzonego w trybie indywidualnego zbierania głosów oraz innej korespondencji, 

dotyczącej wspólnoty mieszkaniowej nieruchomości przy ul. …………………………….. w 

Wągrowcu i lokalu nr ………………… położonego w tej samej nieruchomości, który stanowi moją 

odrębną własność, pocztą elektroniczną na mój adres e-mail: 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Oświadczam, że korespondencję, o której mowa powyżej, wysyłaną na podany przeze mnie adres  

e-mail, uznaję za skutecznie dostarczoną.  

 

 

 

…………………………………………………… 

(podpis składającego oświadczenie) 

 

 



KLUZULA INFORMACYJNA  

 

 

 

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust.2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 

roku informuje, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wągrowieckie Towarzystwo Budownictwa 

Społecznego w Wągrowcu  z siedzibą w Wągrowcu ul.Rynek 12; 

 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji uprawnień i obowiązków dotyczących 

administrowania mieszkaniowym zasobem WTBS; 

 

3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione do uzyskania informacji na 

podstawie przepisów prawa np. Właściciel budynku, dostawcy medii, podmioty rozliczające koszty 

mediów, sąd, komornik sądowy itp.; 

 

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa trzeciego/organizacji międzynarodowych; 

 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do konkretnego przetwarzania 

danych np. Przez okres trwania łączącej umowy, jak również przez okres trwania wymagalności 

ewentualnych roszczeń z tym związanych; 

 

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do 

cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli 

przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem; 

 

7. Ma Pani/pan prawo wniesienie skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r; 

 

8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest zależne od szczegółowego celu albo wymogiem 

ustawowym albo wymogiem prawnym albo jest oparte o Pani/Pana zgodę na przetwarzanie danych.  

Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie ograniczenie lub niepodjęcie działań 

administratora na Pani/Pana rzecz.  

 

 

 

 

 

Potwierdzam, że zapozałem/am się z kluzulą informacyjną  

dot. przetwarzania danych osobywch 

 

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

                                                                                                                                                               (podpis) 

 

 


