
UWAGA!!! 

MPGM TBS Sp. z o.o z siedzibą w Rudzie Śląskiej zwraca się z prośbą o podpisanie poniższej zgody 

na przetwarzanie danych osobowych (nazwisko i nr mieszkania – domofon, telefon komórkowy, e-mail) 

i odesłanie bądź złożenia w siedzibie spółki (dyrekcja, REB 1 – REB 6) poniższej zgody. Poniższa 

zgoda jest niezbędna do prawidłowej realizacji umowy (np. odczyty podzielników, wodomierzy, 

ciepłomierzy, remonty, okresowe przeglądy instalacji kominiarskich).  

W przypadku braku zgody na umieszczenie nazwiska dane zostaną usunięte z listy domofonu. 

 

TERMIN ZŁOŻENIA ZGODY W SIEDZIBY SPÓŁKI: 31.10.2018R. 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

Ja niżej podpisany/na………………………………………………………………………… 
                 (imię i nazwisko, adres zamieszkania) 

 

Oświadczam dobrowolnie, że wyrażam zgodę na przetwarzanie następujących moich danych:  

 

TAK/NIE* - mojego numeru telefonu stacjonarnego/komórkowego* 

                      (aktualizacja: …………………………………………) 
            (numer telefonu) 

TAK/NIE* - mojego adresu e-mail 

                      (aktualizacja: …………………………………………) 
            (e-mail) 

TAK/NIE* - umieszczenie mojego nazwiska wraz z numerem mieszkania na wykazie nazwisk przy 

domofonie znajdującym się pod ww. adresem. 

przez Administratora danych osobowych, którym jest Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy 

ul. ………………………….1 

 

a to na podstawie art. 6 ust. 1a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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. (dalej RODO) 

(Dz. U. UE. L.  z 2016 r. Nr 119, str. 1)  

Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, 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.  

Posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

(PUODO) gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie podanych przez Państwa danych osobowych narusza 

przepisy rozporządzenia RODO. 

Ani my, ani żaden podmiot, któremu zostaną powierzone podane przez Państwa dane osobowe nie 

stosuje profilowania w rozumieniu RODO ani nie podejmuje względem Państwa zautomatyzowanych 

decyzji opartych na profilowaniu. 

W celu skorzystania z powyżej opisanych praw możecie Państwo skontaktować się z Zarządcą 

Nieruchomości, w której Państwo zamieszkujecie, wykonującym zarząd i przetwarzającym Pani/Pana 

dane na podstawie stosownej umowy powierzenia tj. Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki 

Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. przy ul. 1 Maja 218, 41-710 Ruda 

Śląska, nr tel. 32 242 01 33 w. 708, e-mail iod@mpgm.com.pl lub administratorem Państwa danych.

   

   

 ……………………….. 
    (data, czytelny Podpis) 

UWAGA 

* niepotrzebne skreślić  
1 uzupełnić adres Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości     
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