
 
ZGODA CZŁONKA WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ 

NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
ART. 6 UST. 1 LIT. A RODO 

 
Ja, niżej podpisana/y ………………………………………………………………………, właściciel/współwłaściciel lokalu nr 
……… w budynku przy ul. …………………………… w ……….……………………… we Wspólnocie Mieszkaniowej 
…………………………. w ……………..………. („Wspólnota”), oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie 
przez Wspólnotę moich następujących danych osobowych: 

 

• adres poczty elektronicznej - e-mail: ……………………..……@……………..………………….  

• numer telefonu komórkowego:………………………..………………………………..……………… 

• numer telefonu stacjonarnego: ………….……………………………………………………………… 

 
Wyrażenie zgody na przetwarzanie powyższych danych osobowych następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a 
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, dalej jako: „RODO”). 

 
Adres poczty elektronicznej – e-mail przetwarzany będzie przez Wspólnotę celem przesyłania korespondencji 
związanej z zarządem nieruchomością wspólną w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali 
(Dz.U.2018.716 t.j.) oraz związanej z własnością/współwłasnością wyżej wskazanego lokalu – a w szczególności do 
przesyłania zawiadomień o opłatach, zawiadomień o zebraniach, zawiadomień o treści podjętych uchwał, 
rozliczenia mediów, salda księgowego lokalu, faktur, powiadomień o przeglądach gazowych, wentylacyjnych, 
elektrycznych, powiadomień o konieczności wejścia do lokalu, wezwań do zapłaty, itp.). 
 
Numer telefonu komórkowego oraz/lub numer telefonu stacjonarnego przetwarzany będzie przez Wspólnotę 
celem udzielania i/lub pozyskiwania informacji związanych z zarządem nieruchomością wspólną w rozumieniu 
ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U.2018.716 t.j.) oraz związanych z 
własnością/współwłasnością wyżej wskazanego lokalu – a w szczególności do udzielania informacji o opłatach, 
informacji o zebraniach, informacji o treści podjętych uchwał, informacji o rozliczeniu mediów, saldzie księgowym 
lokalu, informacji o terminach przeglądów gazowych, wentylacyjnych, elektrycznych, o konieczności wejścia do 
lokalu, itp.). 

 
Oświadczam, iż zostałem poinformowany przez Wspólnotę, o tym że: 
1. Administratorem moich danych osobowych będzie: Wspólnota Mieszkaniowa ………………………………………….... 

w ………………………………..., ul. …………………………………, …..- ……… …………………….………. , NIP …………………; 
2. Zgoda na przetwarzanie moich danych osobowych może być w każdej chwili wycofana przez złożenie 

stosownego oświadczenia w formie pisemnej za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Pańska 98 lok. 66, 
00-837 Warszawa lub poczty elektronicznej na adres: rodo@provisor.pl 

3. Inspektora ochrony danych we Wspólnocie nie wyznaczono; 
4. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu. 
5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa; 
6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej; 
7. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane do czasu odwołania przeze mnie zgody na ich 

przetwarzanie; 
8. W związku z przetwarzaniem moich danych osobowych przysługiwać mi będzie prawo do żądania od 

Wspólnoty dostępu do moich danych osobowych; żądania od Wspólnoty sprostowania moich danych 
osobowych; żądania od Wspólnoty usunięcia moich danych osobowych; żądania od Wspólnoty ograniczenia 
przetwarzania moich danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych 
osobowych; przenoszenia moich danych osobowych; wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 

9. Moje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom współpracującym ze Wspólnotą, które to podmioty 
będą przetwarzały dane osobowe w imieniu Wspólnoty. W szczególności moje dane osobowe mogą zostać 
przekazane firmie administrującej Wspólnotą, tj. PROVISOR - Zarządzanie i Administrowanie 
Nieruchomościami Marcin Kręcisz, ul. Pańska 98 lok. 66, 00-837 Warszawa, NIP: 531-154-56-32, e-mail: 
rodo@provisor.pl 
  
 

 
…………………………………       ………………………………………….. 
      Miejscowość, Data             Czytelny podpis właściciela 

mailto:rodo@provisor.pl

