
Bytomska Spółdzielnia Mieszkaniowa   

ul. Kolejowa 1a 41-902 Bytom  
 

 

WNIOSEK O PRZEKAZYWANIE KORESPONDENCJI – SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI  

DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 

  

 

Nazwisko i imię osoby 

posiadającej prawo do lokalu: …………………………………………………………………………… 

 

Adres lokalu:……………………………………………………………….….………………………….  

Numer PESEL ……………………………………. 

Zwracam się o: 

realizację przez Bytomską Spółdzielnię Mieszkaniową w Bytomiu, korespondencji drogą elektroniczną, 

w tym celu podaję mój adres e-mail: 

 

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

Zostałem poinformowany, że w celu realizacji wniosku zostanie mi nadany login i hasło do prezentacji 

kartoteki finansowej w Internecie. Zawiadomienia o zmianie opłat oraz dokumenty rozliczeniowe zostaną 

udostępnione do pobrania i podglądu w zakładce pozycje korespondencji. O udostepnieniu każdorazowo 

zostanę poinformowany wiadomością e-mail przesłaną na podany adres. W przypadku zaistnienia 

przeszkód technicznych lub formalnych uniemożliwiających przekazywanie dokumentów drogą 

elektroniczną zobowiązuję się przyjmować korespondencję w formie papierowej. W razie zmiany adresu 

e-mail zobowiązuję się do pisemnego powiadomienia Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bytomiu 

o nowym adresie.  

 

  

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

                      Miejscowość i data                                        Podpis osoby  składającej oświadczenie  

   

 

 Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych - adresu e-mail dla celów 

związanych z kierowaną do mnie korespondencją. Jednocześnie zastrzegam sobie prawo wycofania niniejszego 

oświadczenia, w wyniku czego Bytomska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bytomiu zwana dalej BSM utraci prawo 

do przekazywania korespondencji drogą elektroniczną, począwszy od dnia następnego po otrzymaniu 

zawiadomienia o wycofaniu niniejszego oświadczenia. Ponadto oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y  

o celu i podstawie przetwarzania moich danych osobowych, w szczególności o tym, że moje dane będą 

przetwarzane w zakresie niezbędnym do (1) wykonania umowy, (2) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego 

na BSM, (3) zabezpieczenia prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez BSM w postaci dochodzenia 

lub obrony przed roszczeniami majątkowymi lub niemajątkowymi. Zostałam/em nadto poinformowana/y, że moje 

dane osobowe będą przetwarzane przez cały czas wykonywania umowy, a po jej zakończeniu przez okres 

odpowiadający terminowi przedawnienia ewentualnych roszczeń. Zostałam/em również poinformowana/y  

o prawie żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych oraz prawie wniesienia 

skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Zostałam/em również 

poinformowana/y, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz odmowa podania danych osobowych 

uniemożliwia wykonanie umowy. Oświadczam, że przedstawiona mi informacja była pełna i zrozumiała. 

 

 

 

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

                     Podpis osoby  składającej oświadczenie  

   

Data odbioru   ……………………………… 

 

Podpis pracownika ………………………….. 


