Sosnowiec, …………………..
Imię i Nazwisko ……………………………………
Nr telefonu kontaktowego ..………………………..
Adres lokalu którego informacje będą dotyczyły
................................................................................
Upoważnienie do udzielania informacji
o wysokości opłat za lokale, zadłużeń czynszowych, wysokości salda przez telefon.

Ja niżej podpisany/a:


Upoważniam Spółdzielnię Mieszkaniową „Niwka” do przekazywania informacji o
wysokości opłat za lokale, zadłużeniu z tytułu opłat, oraz wysokości sald przez telefon po
uprzedniej weryfikacji tożsamości, podaniu hasła ustalonego ze spółdzielnią.
Hasło do uwierzytelniania przy udzielaniu informacji telefonicznych:
.....................................................................................................………………………………
Informacja dodatkowa do odblokowywania zapomnianego hasła: nazwisko panieńskie matki / imię matki/ imię
zwierzęcia*

………………………………………………………………… *) wybrać jedną opcję niepotrzebne skreślić

Imię i Nazwisko osoby, której również można udzielać informacji telefonicznych
dotyczących lokalu:
…………………………………………………………………………….
Czytelny podpis osoby składającej upoważnienie: ……………………………………….
Czytelny podpis osoby przyjmującej upoważnienie: ……………………………………..
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym numeru telefonu
przez Spółdzielnię Mieszkaniową Niwka w Sosnowcu do celów weryfikacji tożsamości przy
udzielaniu informacji drogą telefoniczną.
Wyrażam zgodę na udostępnienie mojego numeru telefonu kontaktowego podmiotom
świadczącym usługi na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej Niwka , ilekroć jest to niezbędne do
przeprowadzenia konserwacji, wymiany/serwisu wodomierzy oraz podzielników ciepła,
odczytów i obsługi rozliczeń mediów remontu albo usunięcia awarii w nieruchomości
wspólnej, a także w celu wyposażenia budynku, jego części lub innych lokali w dodatkowe
instalacje
Data, podpis…………………………………………………
Zostałem(am) poinformowany(a) przed wyrażeniem zgody, że w każdym czasie mogę cofnąć tą zgodę bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zostałem poinformowany(a)
o dobrowolnym charakterze udzielenia zgody. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest w Spółdzielnia
Mieszkaniowa „Niwka” w Sosnowcu. Wszelkich informacji dotyczących ochrony danych osobowych w Spółdzielni
„Niwka” udziela Inspektor Ochrony Danych drogą mailową na adres mailowy iod@smniwka.pl , lub drogą pocztową na
adres siedziby administratora. Dane Państwa będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji udzielania informacji
drogą telefoniczną lub do wycofania zgody. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych,
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Informujemy, że ma
Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych
jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji usługi. Wszelkie dodatkowe informacje o ochronie danych osobowych w
S.M.”NIWKA” znajdziecie Państwo w naszej stronie internetowej www.smniwka.pl lub w siedzibie spółdzielni.

