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Syg. komórki przyjmującej 

 

Syg. przyjmującego 

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

Zgoda na otrzymywanie powiadomień SMS, e-mail oraz bezpośredni kontakt telefoniczny 

Wyrażam zgodę/ Cofam zgodę*   

na otrzymywanie: 

     sms               email                          kontakt telefoniczny 

*niepotrzebne skreślić 

przetwarzanie przez Administratora – Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej  z siedzibą przy Tuwima 4, 

76-200 Słupsk - moich danych osobowych w postaci numeru telefonu oraz adresu e-mail w celu skorzystania                             

z usługi otrzymywania powiadomień  (SMS, e-mail, bezpośredni kontakt telefoniczny) z wszelkimi  informacjami  

w związku z zajmowanym lokalem komunalnym, należącym do zasobu Miasta Słupsk/lokalem własnościowym                    

we Wspólnocie Mieszkaniowej zarządzanej przez PGM Spółka z o.o. 

Imię……………………………………… Nazwisko ……………..……………………………………... 

Adres zamieszkania ……………………………………………………………………………………… 

Tel………………………………  E-mail………………………………………………………………… 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny. 

Jednak niepodanie danych osobowych jest równoznaczne z brakiem możliwości korzystania z usługi Systemu 

Powiadamiania. 

Oświadczam, iż otrzymałem Regulamin otrzymywania powiadomień SMS, e-mail i w bezpośrednim kontakcie 

telefonicznym. 

 

…………………………………………….. 

Data i czytelny podpis  (imię i nazwisko) 

 
Przyjmuję do wiadomości, iż: 

1. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: iod@pgm.slupsk.pl                       

lub pisemnie na adres: ul. Tuwima 4, 76-200 Słupsk 

2. Dane uzyskane w celu realizacji usługi są przechowywane do momentu ich usunięcia przez użytkownika lub przez 

administratora danych na prośbę użytkownika i nie podlegają archiwizowaniu. 

3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność                    

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem 

4. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do: 

a) dostępu do swoich danych osobowych 

b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe 

c) żądania usunięcia danych, gdy: 

• dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane 

• po cofnięciu zgody na przetwarzanie danych 

• dane przetwarzane są niezgodnie z prawem 

d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy: 

• osoby te kwestionują prawidłowość danych 

• przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych 

• Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne 

osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń 

5. Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

6. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu. 

7. Odbiorcą danych są podmioty zajmujące się obsługą informatyczną  i teleinformatyczna  Administratora. 

 

…………………………………………….. 

Data i czytelny podpis  (imię i nazwisko) 

mailto:iod@pgm.slupsk.pl


str. 2 

 

 

Oświadczam, że razem ze mną w lokalu zamieszkują następujące osoby: 

Lp. Imię Nazwisko 
Stopień 

pokrewieństwa 
Data urodzenia 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

 

 

 

Słupsk …………………… r.                                ……………………………………………..                               

Data i czytelny podpis  (imię i nazwisko) 

 

  

 

 

 

 


