
……………………………………….. 
Imię i nazwisko  

  

…………………………………………    Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa 

ulica, nr domu, nr mieszkania                                                            ul. Kopalnia 4a 

                                                             41-500 Chorzów 

…………………………………………                           
kod i miejscowość 

 

………………………………………… 
Telefon kontaktowy 

 

 

 

Oświadczenie 

 

Ja, niżej podpisana/ny wyrażam/nie wyrażam/* zgody na przetwarzanie moich danych 

osobowych w zakresie zamieszczenia moich danych imienia i nazwiska w spisie lokatorów 

oraz na domofonie, w celu informacyjnym w budynku przy ulicy**  

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

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

 

 

……………………….………………….…………… 

Data, miejsce i podpis osoby wyrażającej zgodę 

 

 
 

Zgodnie z art.13  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych    i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE                       

( ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanym dalej RODO – Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą  w Chorzowie (41-500) przy ul. Kopalnianej 4a. 

2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można się kontować z inspektorem danych osobowych pod adresem: ido@chsm.com.pl 

lub Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa, Chorzów (41-500), ul. Kopalniana 4a, tel. 32 349 66 65. 

3.Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art.6 ust. 1  lit. a) RODO w celu umieszczenia  imienia i nazwiska w spisie lokatorów 

na domofonie. 

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane przekazywane podmiotom do tego uprawnionym na podstawie przepisów powszechnie 

obowiązujących oraz podmiotom świadczącym na rzecz ChSM usług na podstawie zawartych umów.  

5. Dane w powyższym zakresie będą przechowywane do czasu realizacji wskazanego celu, a także ewentualnego dochodzenia lub obrony 

roszczeń. 

6. Osoba, która wyraża zgodę ma prawo do jej wycofania w dowolnym momencie i bez podawania przyczyny. Wycofanie zgody oznacza, że 

dane nie będą już dłużej przetwarzane, jednak skorzystanie z tego prawa nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 

na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku braku zgody Pani/Pana dane zostaną usunięte ze spisu lokatorów i spisu na 
domofonie. 

8. Każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do bycia zapomnianym, 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 (o ile dane 

przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody). Ponadto, w sytuacji, gdy przetwarzanie, którego dokonujemy narusza przepisy RODO, 

posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

*właściwe podkreślić  

** wskazać należy przysługujące Pani/Panu lokale mieszkalne będące w zasobach ChSM 

mailto:ido@chsm.com.pl

