
Wniosek o zdefiniowanie  
adresu e-mail

ZC-07

W związku z posiadaniem tytułu prawnego do lokalu/i pozostającego/ych w zasobach Tarnowskiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej, proszę o:

zdefiniowanie w ewidencji Spółdzielni nowego lub zmianę dotychczasowego adresu e-mail na:

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

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

data i podpis
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Oświadczam, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych (strona 2).

Zobowiązuję się do bezzwłocznego informawania Spółdzielni o jego zmianie lub likwidacji.

Przyjmuję do wiadomości, że podany adres e-mail może służyć jedynie do bieżącej korespondencji 
w sprawach zainicjowanych przez osobę posiadającą tytuł prawny do lokalu. 

Podany adres e-mail nie stanowi adresu do korespondencji w zakresie pism wymagających dowodu 
doręczenia.

Symbol klienta: ...................................................................................................

Data zdefiniowania/wykreślenia 
adresu e-mail: ......................................................................................................

.......................................................................................................................... 
pieczątka i podpis pracownika

Wypełnia administrator:

Potwierdzenie wpływu

Imię i nazwisko/Nazwa Firmy:  ................................................................................................................................................................................................................................................

Adres lokalu:  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Telefon:  ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

wykreślenie z ewidencji Spółdzielni wcześniej zdefiniowanego adresu e-mail.



Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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: RODO)), (Dz. Urz. UE L 119, z 4.5.2016, s.1, ze zm.) informuję, iż:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Tarnowska Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Tarnowie, ul. Sowińskiego 14,     

33-100 Tarnów, reprezentowana przez Zarząd TSM.
2. Spółdzielnia wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się w sprawach dotyczących ochrony danych 

osobowych oraz realizacją praw z tym związanych. W tym celu możliwy jest kontakt drogą elektroniczną na adres: iod@tsmtarnow.pl, 
a także pocztą tradycyjną na adres siedziby Spółdzielni.

3. Zdefiniowanie adresu e-mail jest niezbędne do celów prowadzenia korespondencji niewymagającej dowodu doręczenia, a dotyczącej 
posiadania przez Państwa tytułu prawnego do lokalu pozostającego w zasobach Spółdzielni. Powyższe dotyczy spraw zainicjowanych 
przez Państwa w wiadomościach przekazanych drogą elektroniczną i na Państwa wyraźną prośbę. Podstawą prawną przetwarzania 
jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO (Statut), art. 6 ust. 1 lit. d) RODO (ochrona Państwa żywotnych interesów np. na wypadek awarii) oraz 
art. 6 ust. 1 lit f) RODO (cele wynikające z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ADO). Wskazanie adresu e-mail jest 
dobrowolne. 

4. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, a w przypadkach przewidzianych prawem do ich 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych oraz prawo do sprzeciwu. 

5. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  gdy uznają Państwo,  
iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. 

6. Dane osobowe mogą być udostępniane odbiorcom na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych (w zakresie 
danych kontaktowych - firmy zajmujące się konserwacją i obsługą techniczną budynków i mieszkań,  firmy wykonujące przeglądy 
mieszkań: budowlane, przeglądy kominiarskie, przeglądy instalacji elektrycznych i gazowych, firmy zajmujące się utrzymaniem instalacji: 
centralnego ogrzewania, wody zimnej, centralnej ciepłej wody, gazowych, elektrycznych, teletechnicznych, domofonowych, firmy 
zajmujące się odczytem wodomierzy, odczytem podzielników ciepła i rozliczaniem kosztów dostawy ciepła,) oraz innym podmiotom na 
podstawie przepisów prawa (np. Sąd, Komornicy, Urząd Miasta).

7. Dane osobowe zawarte w oświadczeniu, przekazane w związku z uzyskaniem dostępu do serwisu e-BOK, będą przechowywane 
przez okres posiadania tytułu do lokalu w zasobach TSM lub do momentu złożenia pisemnej rezygnacji z serwisu, a w pozostałych 
przypadkach będą przechowywane w aktach lokalu bezterminowo oraz w celach archiwalnych i statystycznych na mocy art. 89 RODO. 

8. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej, nie będą poddawane 
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
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