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OŚWIADCZENIE MIESZKAŃCA O WYRAŻENIU ZGODY 

 NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
  

  

 

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa 

Pojezierze w Olsztynie z siedzibą ul. Kołobrzeska 13, 10-444 Olsztyn,  

info-smp@smp.olsztyn.pl, tel. 895373302 

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – 89 5373308,  iodo@smp.olsztyn.pl 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa w Programie 

usługowym „Elektroniczne Biuro Obsługi Mieszkańca. Podstawą prawną przetwarzania 

danych osobowych jest Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody 

5) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, 

prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do 

cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych 

6) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

7) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie 

profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach 

określonych w regulaminie Programu usługowego eBOM. Konsekwencją tego będzie 

dostęp do Pani/ Pana dokumentów wytwarzanych przez administratora oraz 

dostarczonych przez Panią/Pana 

8) Przekreślenie TAK w punkcie nr 1 i 2 uniemożliwia utworzenie osobistego konta w 

Portalu Wrota Mieszkańców w usłudze informacyjno–płatniczej Elektronicznego Biura 

Obsługi Mieszkańca 
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 )* – niepotrzebne skreślić   
 

Niniejsza zgody obejmuje przetwarzanie danych osobowych w przyszłości, o ile nie zmieni się 
cel przetwarzania. Moja zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna. 
Jednocześnie na podstawie art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych w celu utworzenia osobistego konta na Portalu „Wrota Mieszkańców” w usłudze 
informacyjno–płatniczej Elektronicznego Biura Obsługi Mieszkańca. 
 

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

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

 

 
Lp. 

Oświadczenie 
woli  )* 

Treść oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie 
danych osobowych. 

1. Tak / Nie 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
podmiotom współpracującym ze Spółdzielnią Mieszkaniową 
„Pojezierze” w Olsztynie w celu administrowania i serwisowania 
Portalu Internetowego „Wrota Mieszkańców”. 

2. Tak / Nie 

Wyrażam zgodę, w rozumieniu przepisów ustawy (Dz.U. z 2002 

144.1204 z późn. zm.) o świadczeniu usług drogą elektroniczną, na 
przesyłanie informacji oraz korespondencji, za pośrednictwem 
środków komunikacji elektronicznej (poczta elektroniczna). 

3. Tak / Nie 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych wrażliwych, w 
rozumieniu przepisów określonych w RODO. Zgodnie z art. 13 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 
kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) udostępnienie 
dokumentów zawartych w teczce mieszkańca zasobów SM Pojezierze 
udostępnionych na Portalu w module e-teczka  

4. Tak / Nie 

Wyrażam zgodę, na nieusuwanie oznaczeń identyfikujących 

mnie na Portalu po zakończeniu korzystania z jego usług oraz na 

przetwarzanie danych w okresie aktywności konta do badań 

statystycznych z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby 

polepszenia jakości usług świadczonych przez Spółdzielnię 

Mieszkaniową „Pojezierze” w Olsztynie. 


