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.......................... dnia, ............................. 

 

………………………………………………………. 
/imię/ 
 

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

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

 

........................................................... 
/adres lokalu w RSM „PRAGA”/ 
 

 

Formularz kontaktowy 

Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „PRAGA” w Warszawie 

 

W związku z możliwością kontaktu z Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową „Praga” w sprawach 

bieżących, np. otrzymywania informacji związanych z funkcjonowaniem RSM Praga oraz zarządzaniem 

nieruchomościami, a także otrzymywania informacji w związku z zadawanymi pytaniami prosimy  

o wskazanie preferowanej formy kontaktu (lub obydwu): 

 

Nr telefonu .............................................................................  

 

Adres e-mail …………………………………………………….………………… 

 

Zgoda na dokonywanie doręczeń korespondencji elektronicznej 

Dodatkowo wyrażam zgodę na dokonywanie doręczeń korespondencji z RSM Praga w formie 

elektronicznej ze skutkiem prawnym doręczenia na adres e-mail:  

 

...................................................................................., wskazując jednocześnie hasło do 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). 

W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w wyżej wymienionym celu przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia 

zgody w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
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Polityka informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych 

1. Administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: RODO) danych osobowych jest Robotnicza 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „PRAGA” z siedzibą w Warszawie przy ul. Białostockiej 11, 03-748 Warszawa („RSM 

Praga”). 
2. RSM Praga wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się w sprawach dotyczących 

ochrony danych osobowych oraz realizacją praw z tym związanych. W tym celu możliwy jest kontakt drogą 

elektroniczną na adres iod@rsmpraga.pl, a także pocztą tradycyjną na adres siedziby RSM Praga. 

3. Dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach oraz na poniższych podstawach prawnych: 

a. prowadzenia korespondencji, w tym bieżącej komunikacji związanej z bieżącym funkcjonowaniem i zarządzaniem 

nieruchomościami RSM „Praga”, a także otrzymywania informacji w związku z zadawanymi pytaniami, co stanowi 

prawnie uzasadniony interes RSM Praga (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit f RODO), 

b. wyrażenia zgody na otrzymywanie doręczeń korespondencji z RSM Praga w formie elektronicznej ze skutkiem 

prawnym doręczenia na adres e-mail (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit a RODO), 

c. przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych oraz na potrzeby wykazywania prawidłowości spełnienia 

obowiązków prawnych spoczywających na RSM Praga, co stanowi jej prawnie uzasadniony interes (podstawa 

prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

4. Dane osobowe mogą być ujawniane do następujących podmiotów: 

a. podmiotów wspierających RSM Praga w zakresie obsługi technicznej i informatycznej (w tym 

dostarczenia, wdrażania oraz serwisu oprogramowania i serwisu sprzętu informatycznego), 

b. kancelarii prawnych obsługujących RSM Praga, 

c. podmiotów konsultingowych, audytowych i doradczych – w zakresie realizowanych przez te podmioty 

usług na rzecz RSM Praga. 

5. Dane osobowe nie będą przekazywane przez RSM Praga poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).  

6. Dane osobowe będą przechowywane przez RSM Praga przez okres prowadzenia korespondencji i odpowiedzi na 

bieżące pytania, a ponadto przez okres niezbędny do udokumentowania przez RSM Praga przed organami 

administracji publicznej, w tym organem nadzoru w zakresie ochrony danych osobowych, prawidłowości spełnienia 

obowiązków prawnych na niej spoczywających, w celach archiwizacyjnych, gdy dotyczy to historii prowadzonej 

korespondencji i udzielanych odpowiedzi na zgłaszane zapytania – przez okres nie dłuższy niż 3 lata. 

7. RSM Praga zapewnia prawo skorzystania z uprawnień przewidzianych na gruncie RODO, tj. prawa żądania dostępu 

do swoich danych osobowych, prawa ich sprostowania, usunięcia lub żądania ograniczenia przetwarzania, prawa do 

przenoszenia danych, a także prawa wniesienia sprzeciwu na ich przetwarzanie, na zasadach i w przypadkach 

przewidzianych w przepisach RODO. 

8. W przypadku przetwarzania danych osobowych przez RSM Praga w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów 

(wskazanych powyżej), informujemy o przysługującym prawie do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych z 

przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. 

9. W przypadkach, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, osobie której 

dane dotyczą przysługuje prawo jej cofnięcia w dowolnym czasie, co nie będzie jednak miało wpływu na zgodność 

przetwarzania danych z przepisami prawa, które miało miejsce przed cofnięciem zgody. 

10. Informujemy o prawie wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego, 

którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

11. Podanie danych osobowych w celach w wyżej wymienionych celach jest dobrowolne. 

 

 

 

 

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

/czytelny podpis 


