Warszawa dnia .....................................................

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
informujemy, iż:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA …………………………………………..
ul. ……………………………………………………., ………………….. Warszawa.
2. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu:
 niezbędnym do obsługi nieruchomości, związanym z: bieżącą obsługą, rozliczeniami, konserwacją
3. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą:
 podmioty współpracujące ze wspólnotą, na podstawie umów powierzenia, w związku z obsługą
nieruchomości.
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani żadnej organizacji
międzynarodowej.
5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane/przetwarzane:
 przez okres, przez który jest Pan/Pani członkiem wspólnoty mieszkaniowej.
 w przypadku sprzedaży lokalu przez okres 6 lat, licząc od dnia zbycia lokalu (w celach podatkowych),
zgodnie z Art. 74 Ustawy o Rachunkowości, oraz Art. 86 Ordynacji Podatkowej.
6. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych
Pana/Pani dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r.
8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych wynika z bycia członkiem WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ
………………………………………………….., ul. ……………………………………., …………………… Warszawa.
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą też poddawane
procesowi profilowania.
Prosimy o podanie/aktualizację danych teleadresowych:
Imię i nazwisko …………………..………………………………………………………………………………………………………………..…..
Adres do korespondencji ……………………………………………………………………………………………………………………..…..
…………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………
Na podstawie Art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 wyrażam zgodę na otrzymywanie
od WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ ………………………………………………………… oraz od podmiotów współpracujących ze
wspólnotą, na podstawie umów powierzenia, informacji związanych z obsługą nieruchomości za pomocą środków komunikacji
elektronicznej.
TAK

NIE

W przypadku wyrażenia zgody proszę o podanie/zaktualizowanie
adresu email:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………

Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego nr telefonu …………………………………………………… w celu uzyskania
informacji dotyczącej stanu rozliczeń lokalu.
TAK

NIE

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

…………..

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

Imię i nazwisko

nr lokalu

podpis

