
 

                 …………………………………………. 

           miejscowość, data 

                   

 

 

 

OŚWIADCZENIE  O AKTUALIZACJI DANYCH KONTAKTOWYCH 
 

   

Imię i nazwisko Właściciela: …………………………………..………………………………………….………………………………………………. 

 

Adres lokalu: ……………………………….……………………………………………………………………………………………………………………… 
      (ulica/nr domu/nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość) 
 

Wspólnota Mieszkaniowa: ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
(nazwa Wspólnoty Mieszkaniowej) 

 

Dane kontaktowe: ………………………………….………………………………………………………………………………………………………….. 
       (numer telefonu, adres e-mail)  
 

Adres do korespondencji: ………………………………………………………………………………………………………………………………..…. 

 

 

Wyrażam zgodę/ nie wyrażam* zgody na otrzymywanie od Wspólnoty Mieszkaniowej korespondencji dotyczącej 

spraw Wspólnoty Mieszkaniowej wyłącznie w drodze elektronicznej na wskazany adres e-mail. 

 

 
 

……………………………………………………………… 

           Data i podpis właściciela lokalu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wypełnione oświadczenie prosimy dostarczyć lub wysłać na adres: 

- korespondencyjny: MZGK Sp. z o.o. ul. Towarowa 2D, 08-530 

- e-mail: mzgk@mzgk.pl 

 

*niepotrzebne skreślić 

 

 

 

mailto:mzgk@mzgk.pl


OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie numeru telefonu oraz adresu e-mail przez 

Wspólnotę Mieszkaniową zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1  w celu umożliwienia oraz ułatwienia szybkiego i bezpośredniego kontaktu w 

sprawach korespondencji dotyczącej Wspólnoty Mieszkaniowej. Niniejsza zgoda jest dobrowolna i może być cofnięta 

w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej wycofaniem.  

 
  

 
………………………………………….. 

(data i czytelny podpis Wnioskodawcy) 
 
 
 

Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 
z 4.5.2016 r.), zwanego dalej RODO informujemy, że:  
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa .………………………………….….……………… 
………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………..…………...(adres). 
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Zarządcą nieruchomości pod 
adresem e-mail: mzgk@mzgk.pl 
3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w celu umożliwienia oraz ułatwienia szybkiego i bezpośredniego kontaktu 
w sprawach korespondencji dotyczącej Wspólnoty Mieszkaniowej, w oparciu o Pana/Pani zgodę, tj. art. 6 ust. 1 lit. a 
RODO, 
4.Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty zewnętrzne, które na podstawie zawartych umów 
powierzenia przetwarzania danych osobowych przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora: Zarządca 
Wspólnoty, dostawcy systemów IT, programów księgowych, podmioty prowadzące działalność kurierską i pocztową, 
kancelarie prawnicze,  a także podmioty lub organy uprawnione na podstawie przepisów prawa. 

5.  Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem 
konieczności usunięcia danych bez zbędnej zwłoki, w sytuacji gdy osoba, której dane dotyczą cofnie zgodę. 
6. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. W przypadku 
wyrażenia dobrowolnej zgody, przysługuje Panu/Pani prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym 
momencie, co jednakże nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 
przed jej cofnięciem. 
7. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Wspólnotę Mieszkaniową Pana/Pani danych osobowych narusza 
przepisy RODO, przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa. 
8. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały 

zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu. 

9. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne.  
10. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej. 

 
 

 


