
 

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

                                                                                             Miejscowość i data 

....................................................................... 
Imię i nazwisko osoby uprawnionej do lokalu 

 

....................................................................... 
                   Adres  lokalu mieszkalnego 
 

....................................................................... 
                    *telefon 
            

                                                              Spółdzielnia Mieszkaniowa   

        Lokatorsko - Własnościowa  w Kętach 

                             Os. Nad Sołą 20 

        32-650 Kęty 

 

 

WNIOSEK 

O wyrażenie zgody na przekazywanie korespondencji drogą elektroniczną. 

 

Niniejszym proszę o przekazywanie korespondencji ze Spółdzielni dotyczącej: zmiany 

wysokości opłat,  rozliczenia mediów i potwierdzenia salda, zawiadomienie o Walnym 

Zgromadzeniu, na podany niżej adres e-mail: 

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

I. Dodatkowo przesłane dokumenty w wersji papierowej proszę pozostawić: 

właściwe podkreślić  

a) w skrzynce pocztowej lokalu 

b) w siedzibie Spółdzielni: 32-650 Kęty, Os. Nad Sołą 20 (pokój nr 7) 

c) przekazać na adres  …................................................................................................... 

d) przesłać odpłatnie na inny adres  ….................................................................................. 

 zgodnie z obowiązującym cennikiem usług pocztowych Poczty Polskiej. 

II. Dokumenty w wersji papierowej proszę trwale zniszczyć. 

 

 

 

 

 



Oświadczam, że: 

1. Korespondencja wysłana przez Spółdzielnię na podany przeze mnie adres poczty 

elektronicznej ma moc pism doręczonych przez pocztę za potwierdzeniem odbioru. 

2. Zobowiązuje się do systematycznego odbioru poczty elektronicznej                                     i 

każdorazowego potwierdzenia otrzymania dokumentu elektronicznego, a także do 

niezwłocznego powiadomienia Spółdzielni o zmianie adresu e-mail. 

3. Wniosek zostanie uznany za skuteczny, jeżeli spełnione zostały łącznie następujące 

warunki: 

a) wniosek złożyła osoba uprawniona posiadająca tytuł prawny do lokalu mieszkalnego w 

zasobach Spółdzielni, 
b) wniosek został opatrzony datą i podpisany własnoręcznie przez osobę wskazaną we wniosku 

jako wnioskodawca, 
c) adres e - mail podany we wniosku jest napisany w sposób czytelny i niebudzący 

wątpliwości. 

 

 

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

czytelny podpis osoby uprawnionej do lokalu mieszkalnego 

 

 

 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora 

danych – Spółdzielnię Mieszkaniową - Lokatorsko Własnościową w Kętach z siedzibą  

32-650 Kęty, Os. Nad Sołą 20. 

2. Dane zbierane są w celu wykonywania zadań określonych Statutem Spółdzielni                     

i obowiązującymi przepisami prawa poprzez doręczanie przez Spółdzielnię 

korespondencji drogą elektroniczną. 

3. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom, z którymi 

Spółdzielnia zawarła umowy powierzenia danych w celach realizacji usług 

wynikających z zawartymi z tymi podmiotami umów. 

4. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu, do treści swoich danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo 

do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. 

5. Podanie danych jest dobrowolne. 

 

 

 

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

czytelny podpis osoby uprawnionej do lokalu mieszkalnego 

 

 

 

 

 

 

 

* Podanie numeru telefonu jest niezbędne celem wysłania hasła, które umożliwi otwarcie 

wiadomości kodowanej. 


