DEKLARACJA
PRZYSTĄPIENIA W POCZET CZŁONKÓW
Zakopane, dnia ………….............. r.
…..........…..............…………....…....…………....….........…...
/Imię i Nazwisko/
…..............……………..............…………....…....….........…...
/nr PESEL/
…..............…………....….........……..............…………....…...
/adres lokalu w zasobach ZSM /
…..............…………...…..............…………....….….........…...
/nr telefonu/

Oświadczam, że zamierzam przystąpić w poczet członków
Zakopiańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Zakopanem.
Zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018, poz. 1000 z póź.zm.)
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora - Zakopiańską Spółdzielnię
Mieszkaniową w Zakopanem z siedzibą przy ul. Ks. Stolarczyka 8, 34 - 500 Zakopane.

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

/czytelny podpis/

Klauzula informacyjna
Zakopiańska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Zakopanem przykłada wielką wagę do ochrony danych osobowych. Zasady przetwarzana danych
są zgodne z obowiązującymi przepisami w tym z ustawą o ochronie danych osobowych.
1.
Administratorem Twoich danych osobowych jest
Zakopiańska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Zakopanem (z siedzibą: ul. Ks. J. Stolarczyka 8, 34-500 Zakopane).
2.
Celem przetwarzania danych jest
właściwe i rzetelne zarządzanie nieruchomościami, mieniem spółdzielni oraz prowadzenie transparentnych rozliczeń finansowych w
oparciu o przepisy ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, prawa spółdzielczego, statutu oraz ustawy o rachunkowości. Gromadzimy
Twoje dane w oparciu o art. 23 ust 1 pkt 2 i pkt 5 ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016, poz 922).
Podanie danych jak PESEL, numer telefonu czy adres e-mail jest dobrowolne, jednak niepodanie tych danych, w pewnych sytuacjach
może uniemożliwić nam realizacje prawnie usprawiedliwionych celów.
3.
Kto ma dostęp do Twoich danych
dokładamy wszelkich starań, aby Twoje dane osobowe były właściwie chronione i niedostępne dla osób trzecich. Mając jednak na
uwadze prawidłowe wykonywanie naszych obowiązków ustawowych, możemy przekazać Twoje dane osobowe wyłącznie:
 upoważnionym przez nas naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonać swoje
obowiązki pracownicze;
 podmiotom przetwarzającym dane, którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych na podstawie umów powierzenia, jak
firma rozliczeniowa ISTA, czy firma obsługująca i zabezpieczająca nasz system informatyczny UNISOFT.
4.
Przez jaki okres będą przechowywane dane
Twoje dane będą przetwarzanie do czasu wykonywania przez Zakopiańską Spółdzielnię Mieszkaniową w Zakopanem zarządu
nieruchomością wspólną budynku, w którym znajduje się Twój lokal.
5.
Uprawnienia osoby, której dane dotyczą.
zgodnie z art. 24 ustawy o ochronie danych osobowych posiadasz prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
W celu zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania danych informuję o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego

