
…………… dnia,  ...............................  

 

…………………………………….. 
/imiona/ 

 

........................................................... 
/nazwisko/ 

 

........................................................... 
/adres lokalu w Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „PRAGA”/ 

 

 

Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „PRAGA” 

 

 

ZGODA NA UDZIELANIE INFORMACJI DROGĄ  

TELEFONICZNĄ LUB MAILOWĄ 

 

1. Wskazuję do kontaktu nr tel. ……………..…… oraz wyrażam zgodę na dokonywanie 

doręczeń korespondencji ze Spółdzielni w formie elektronicznej ze skutkiem prawnym 

doręczenia na adres e-mail: ……………………………………………………………….., 

wskazując jednocześnie hasło do kontaktów telefonicznych oraz zabezpieczenia plików 

……………………………...(wymagania hasła: do 10 znaków, TYLKO DUŻE LITERY,  

dopuszczalne są tylko litery i cyfry, bez polskich znaków diakrytycznych, np. ą, ę itp.;  

bez znaków specjalnych, np. !, #, $ itp., niedopuszczalne są hasła, które mogą mieć 

obraźliwe brzmienie ) 

2. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że: 

a)  administratorem danych osobowych jest Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „PRAGA” 

z siedzibą w Warszawie, adres: 03-738 Warszawa ul. Białostocka 11, nr tel. 22 517 20 79,  

email: zarzad@rsmpraga.pl 

b)  dane kontaktowe do inspektora ochrony danych w Spółdzielni to: nr tel. 22 517 20 79,  

email: iod@rsmpraga.pl 

c)  dane przetwarzane są w celu realizacji praw i obowiązków wynikających ze stosunku pracy, 

na podstawie prawnej art. 6 ust. 1 b i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 

z dnia 27 kwietnia 2016 r., 

d)  dane osobowe będą  przekazywane odbiorcom danych osobowych, którzy wskażą podstawę 

prawną i interes prawny 

e)  dane będą przechowywane przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń i obrony przed 

roszczeniami przez Administratora, 

f) każdy ma  prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących 

osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub 

o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia 

danych;  

g)  każdy ma  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;  

h)  podanie danych osobowych jest wymogiem umownym;  

i) osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania, konsekwencją niepodania 

danych jest brak możliwości realizacji przez administratora zadań ustawowych i statutowych;  

 

 

......................................................  

/czytelny podpis/ 


