OŚWIADCZENIE MIESZKAŃCA O WYRAŻENIU ZGODY
NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
W związku z realizacją Projektu - Nowe usługi elektroniczne – poprawa jakości obsługi klientów
Spółdzielni Mieszkaniowej „Pojezierze” w Olsztynie, współfinansowanym z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i
Mazury na lata 2007 – 2013.
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Oświadczenie
woli )*

1.

Tak / Nie

2.

Tak / Nie

3.

Tak / Nie

Treść oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
osobowych.

Wyrażam zgodę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18
lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144,
poz. 1204, z późn. zm.), na przesyłanie informacji oraz korespondencji,
za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (poczta
elektroniczna)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych wrażliwych, w
rozumieniu przepisów określonych w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia
29.08.1997r. w module e-teczka (np.: stan zdrowia, nałogi, orzeczenia
o ukaraniu, oraz inne orzeczenia wydane w postępowaniu sądowym
lub administracyjnym).
Wyrażam zgodę, na nieusuwanie oznaczeń identyfikujących
mnie na Portalu po zakończeniu korzystania z usług tego Portalu oraz
na przetwarzanie w okresie aktywności konta na Portalu danych
związanych z korzystaniem z usług świadczonych za pośrednictwem
tego Portalu do badań statystycznych z przeznaczeniem wyników tych
badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez
Spółdzielnie Mieszkaniową „Pojezierze” w Olsztynie.

)* – niepotrzebne skreślić

Niniejsza zgoda obejmuje przetwarzanie danych osobowych w przyszłości, o ile nie zmieni
się cel przetwarzania. Moja zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna;
zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie dostępu do moich danych i ich
poprawienia.
Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że:
„Administratorem” tak zebranych danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Pojezierze” w Olsztynie, ul. Kołobrzeska 13, 10-444 Olsztyn, pełniąca funkcję Instytucji
Zarządzającej PROJEKTEM;
2) Aktualną listę podmiotów współpracujących z „Administratorem” mających dostęp do
danych osobowych można uzyskać w sekretariacie SM Pojezierze oraz w serwisie pod
adresem: http://spoldzielnia.smp.olsztyn.pl/content/lista-podmiotów-współpracujących-zsm-pojezierze
1)
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Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, w realizacji
Projektu Unijnego - Nowe usługi elektroniczne – poprawa jakości obsługi klientów Spółdzielni
Mieszkaniowej „Pojezierze” w Olsztynie oraz do prezentacji danych na osobistym koncie
mieszkańca w serwisie e-BOM zarządzanego przez „Administratora”. Projekt umożliwia
korzystanie z Portalu Wrota Mieszkańców oraz dostęp do zdalnych odczytów
podzielników i wodomierzy przez serwis e-BOM;
4) Moje dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom wyłącznie w celu
udzielenia wsparcia w realizacji wymienionego projektu unijnego;
5) Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
3)

…………………………………………………..
DATA I CZYTELNY PODPIS MIESZKAŃCA

................................................................................
ADRES LOKALU W ZASOBACH SM POJEZIERZE
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