Żory, dnia…………...…………
…………………………………………………………………..
(imię i nazwisko / nazwa firmy)

…………………………………………………………………..
(adres)

……………………………………………………………………
(telefon)

……………………………………………………
(e-mail)

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na kontakt telefoniczny lub
za pośrednictwem systemu SMS oraz poczty elektronicznej (e-mail)
Oświadczam, że wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem systemu SMS oraz poczty elektronicznej
(e-mail) w sprawach związanych z zajmowanym lokalem np.:
– terminie zapłaty należności pieniężnych lub jego upływie,
– terminie odczytów wodomierzy lub podzielników ciepła w lokalu mieszkalnym,
– awariach.
Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie podanych przeze mnie danych oraz wykorzystywanie ich w celach
wskazanych w niniejszej zgodzie przez Zarząd Budynków Miejskich.
Oświadczam, że zostałam(em) poinformowana(ny) o dobrowolności podania niniejszych danych i że są one zgodne
z prawdą.
Zapoznałam(-em) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym o sposobie i celu przetwarzania danych oraz
o przysługującym mi prawie wglądu do podanych danych, ich poprawiania lub żądania usunięcia.
Zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania Zarządu Budynków Miejskich o każdorazowej zmianie numeru telefonu
lub adresu poczty elektronicznej.
…………………………………………..
Czytelny podpis

Zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informujemy, że :
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Budynków Miejskich z siedzibą w Żorach, Al. Wojska
Polskiego 4a tel. 32 435 64 64;
2) inspektorem ochrony danych osobowych w ZBM jest Pani Anna Szelka, kontakt tel.32 4356464, email :
ido@zbmzory.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu kontaktu oraz przesyłania informacji o sprawach związanych
z zajmowanym lokalem mieszkalnym lub użytkowym i mogą być udostępniane wykonawcom celem np. usunięcia
awarii
4) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od zdania zajmowanego lokalu;
6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem;
7) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;

8) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany / profilowane.

