
WNIOSEK O WYSYŁANIE INFORMACJI DROGĄ SMS-ową 
 

……………………………………………………………………………………………… 
Imię i nazwisko osoby składającej wniosek (właściciela lokalu) 
 
………………………………………………………………………………….………… 
Adres (ulica, nr domu, nr lokalu) 
 
Niniejszym wyrażam zgodę na przesyłanie przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Mszczonowska” 
informacji dotyczących: 
- salda lokalu, 
- przypomnień o zmianie wysokości opłat za lokal, 
- planowanych przeglądów, odczytów itp., 
- awarii  
Za pomocą krótkiej wiadomości tekstowej (sms) na wskazany numer telefonu komórkowego:  
 
…………………………….…………………………………………………… 
    Numer telefonu komórkowego nadawcy wniosku 
 
W przypadku zaistnienia przeszkód technicznych lub formalnych uniemożliwiających przesyłanie 
korespondencji drogą sms-ową zobowiązuję się przyjmować korespondencję w formie papierowej. 
Jednocześnie w razie zmiany numeru telefonu zobowiązuję się do pisemnego powiadomienia 
Spółdzielni Mieszkaniowej o nowym numerze. 
 
Zgoda dotyczy/nie dotyczy również miejsca postojowego na parkingu wydzielonym/ w 
garażu 
(niepotrzebne skreślić) 

                                                                                         

………………………………………………………… 

                                                                                        Data i podpis 

Zostałem/-am poinformowany/-a, że: 
1. Administratorem moich danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Mszczonowska” z siedzibą w Warszawie 01-111, przy ul. Jana 

Olbrachta 64, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000149618, NIP 525 00 12 194; REGON 012116420. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się skontaktować drogą elektroniczną iod@smmszczonowska.pl 
3. podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest moja zgoda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,  
4. SM Mszczonowska przetwarza w/w dane osobowe w celu otrzymywania wszelkiej korespondencji oraz przesyłania korespondencji w w/w 

zakresie. 
5. odbiorcą danych osobowych będą pracownicy Administratora w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia. 
6. przysługuje mi prawo:  

a) uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, 

b) dostępu do treści swoich danych,  

c) żądania sprostowania danych; 

d) żądania usunięcia danych w przypadkach określonych przepisami prawa  

e) żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych przepisami prawa  

f) przenoszenia danych, 

g) wniesienia sprzeciwu  

h) wniesienia skargi do organu nadzorczego 

i) cofnięcia zgody. 

7. dane przechowywane będą do czasu cofnięcia zgody. 
8. podanie danych osobowych jest dobrowolne. 

 
 

 
 

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



Data i własnoręczny podpis  


