
Oświadczenie 

dotyczące sposobu dostarczania korespondencji ze Spółdzielni 

Mieszkaniowo-Budowlanej „Jary” w Warszawie 
 

Imię i nazwisko właściciela/właścicieli 

........................................................................................................................  

....................................................................................................................... 

adres lokalu w SMB „Jary” 

....................................................................................................................... 

 

Wskazuję do kontaktu nr tel. .......................................**, hasłem do kontaktów 

w SMB „Jary” jest Symbol Klienta. 

 

Wyrażam zgodę na dokonywanie doręczeń korespondencji ze Spółdzielni 

Mieszkaniowo-Budowlanej „Jary” w formie: 

(należy wybrać tylko jedną metodę): 

• elektronicznej zabezpieczonej hasłem ze skutkiem prawnym doręczenia na adres              

e-mail*: 

.................................................................................................................  

Pliki będą szyfrowane programem 7-zip i zabezpieczone hasłem (Symbol Klienta) 

(do otwarcia dokumentów potrzebny będzie program 7-zip do pobrania ze strony  

np.: 7-zip.org). 

• przez umieszczenie w skrzynce pocztowej* 

• przez operatora pocztowego na adresu do korespondencji* –  

adres:................................................................................................................. 

........................................................................................................................... 

W przypadku wybrania opcji dostarczenia korespondencji przez operatora pocztowego 

na adres, który znajduje się poza zasobami Spółdzielni informujemy, iż zgodnie z 

Regulaminem rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz 

ustalania opłat na ich pokrycie, Spółdzielnia naliczać będzie opłaty równe wysokości 

kosztów przesyłek pocztowych. Naliczenie opłaty nastąpi poprzez jej dodanie do 

comiesięcznych opłat uiszczanych na rzecz Spółdzielni przez daną osobę w miesiącu 

następującym po miesiącu, w którym korespondencja została wysłana adresatowi.   

 



Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że: 

• administratorem danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowo-Budowlana 

„Jary” z siedzibą w Warszawie (02-785), przy ul. Surowieckiego 12, tel. 22 641 66 04, 

email: info@smbjary.waw.pl, 

• dane kontaktowe do inspektora ochrony danych w Spółdzielni to 

ochronadanych@smbjary.waw.pl, 

• dane przetwarzane są w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych Spółdzielni, 

oraz na podstawie: art. 6 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych                     

z dnia 27 kwietnia 2016 r., 

• dane osobowe będą przekazywane odbiorcom danych osobowych, którzy wskażą 

podstawę prawną i interes prawny, 

• dane będą przechowywane przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń i obrony 

przed roszczeniami przez Administratora, 

• każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych 

dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także                

o prawie do przenoszenia danych, 

• każdy ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

Pełną treść klauzuli informacyjnej znajdą Państwo na stronie www.smbjary.waw.pl                 

w zakładce RODO. 

 

............................................. .................................... 

/data i czytelny podpis właściciela/ właścicieli 

 

 

* niepotrzebne skreślić 

** dane nieobowiązkowe – podanie ich nie jest obowiązkowe, ale może ułatwić kontakt 

w celu załatwienia sprawy 
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