Załącznik nr 1 do REGULAMINU usługi internetowej E-Karta Lokalu z dnia 01.07.2022 r.

Płock, dnia .....................

WNIOSEK o dostęp do usługi internetowej E-Karta Lokalu
Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani” w Płocku
I.

Wnioskodawca - Użytkownik usługi.

Imię

Nazwisko

Adres
Tel.
Kontaktowy
Adres -email

II.

Lokale od których Wnioskodawca - Użytkownik usługi posiada tytuł prawny na
dzień złożenia wniosku.

LOKAL 1
LOKAL 2
LOKAL 3
LOKAL 4

III.

ID wydanego konta internetowego do usługi E-KartaLokalu.
wypełnia Spółdzielnia Mieszkaniowa

1. Oświadczam, że dane podane w niniejszym wniosku są zgodne ze stanem prawnym i
faktycznym.
2. Oświadczam, że zapoznałam (-em) się z "Regulaminem dostępu do usługi
internetowej E-KartaLokalu" i akceptuję ten regulamin bez zastrzeżeń.
3. Oświadczam, że otrzymałem kopertę z numerem ID konta internetowego podanym
w pkt. III wniosku.

Data i podpis osoby przyjmującej
wniosek

Data o podpis Wnioskodawcy/Użytkownika
usługi

Osoba weryfikująca:…………………………………………………………………………………………..
Przebieg weryfikacji:………………………………………………………………………………………….

______________________
Data i podpis osoby weryfikującej wniosek

Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych
Na podstawie w art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia
27.04.2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016 – RODO) informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych wskazanych we wniosku jest Spółdzielnia
Mieszkaniowa "Budowlani" w Płocku, ul. Armii Krajowej 16, 09-410 Płock, Tel.
23 266-66-06,
e-mail:
budowlani@budowlaniplock.pl
(dalej zwaną także SM
„Budowlani”).
2. Spółdzielnia Mieszkaniowa Budowlani” przetwarza Państwa następujące kategorie danych:
dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, dane korespondencyjne, dane finansowe, a także
dane o rozliczeniach z SM „Budowlani”.
3. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w
sprawach ochrony swoich danych osobowych pod numerem telefonu 24 266 66 06 wew.48
lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1.
4. Państwa dane osobowe w związku z korzystaniem z usługi e-KartaLokalu będą
przetwarzane w następującym celu:
a) realizacji usługi e-KartaLokalu (podstawa z art. 6 ust 1 lit. a RODO);
b) udokumentowania realizacji usługi e-KartaLokalu i jej rozliczenia, na podstawie
przepisów prawa podatkowego, rachunkowego (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO);
c) archiwalnym (dowodowym) będącym realizacja naszego prawnie uzasadnionego
interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6
ust. 1 lit. f RODO);
d) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego
realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
5. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie
przepisów prawa, a także podmioty współpracujące z SM Budowlani w ramach
dostarczenia i obsługi systemu e-KartaLokalu, w tym w szczególności PERFEKTLAB
Kędzierski i Duch Spółka Jawna Mickiewicza 19/11, 09-402 Płock.
6. Państwa dane osobowe przechowujemy przez następujący okres:
- Dane przetwarzane w oparciu o zgodę możemy przetwarzać do czasu, aż wycofają
Państwo wyrażoną w tym zakresie zgodę.
- Dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych
możemy przetwarzać do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Spółdzielni
Mieszkaniowej „Budowlani” stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu
wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
- Dane przetwarzane w pozostałym zakresie możemy przetwarzać przez okres nie dłuższy
niż wynikający z obowiązujących przepisów prawa.
7. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
bez podania przyczyny, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa
dotyczących narusza przepisy RODO.
8. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu związanym z automatycznym podejmowaniem decyzji. Automatyczne
naliczanie należności czynszowych nie stanowi profilowania danych osobowych w myśl
przepisów RODO.
9. W przypadku przetwarzania danych w oparciu o wyrażoną przez Państwa zgodę w każdej
chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania swojej zgody pisemnie na adres SM
„Budowlani” lub elektronicznie, bez podania przyczyny, a także bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

________________________________________
Data o podpis Wnioskodawcy/Użytkownika usługi
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