Imię i nazwisko ……………………………………................................................................................................................
Adres …………………………...............………….................................................................................................................
Nr telefonu ……………..……………...............................................................................................................................
Adres e-mail …........................................................................................................................................................
OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA O SPOSOBIE OTRZYMYWANIA KORESPONDENCJI
Ja niżej podpisany/a oświadczam, że poniższą korespondencję:
● Zawiadomienia o :


zmianie wysokości opłat zależnych i niezależnych od Zarządcy,



zaległościach w opłatach (wezwania do zapłaty, wezwania przedsądowe),



terminach przeglądów,



awariach (brak prądu, wody, ogrzewania)

● Rozliczenia mediów (woda, C.O., gaz,)
●

Rozliczenia roczne wraz z zaproszeniem na roczne - sprawozdawcze zebranie Wspólnoty

Mieszkaniowej
● oraz inne nie wymienione

należy kierować:

1. w formie przesyłki listowej prosimy wstawić znak „X” w poniższym okienku i podać adres do
korespondencji, jeżeli jest inny niż na wstępie:
Wyrażam zgodę na przekazywanie informacji w formie przesyłki listowej.

Korespondencję będę przyjmował/a pod adresem pocztowym:

2. w formie elektronicznej prosimy wstawić znak „X” w poniższym okienku i podać swój e-mail:
Wyrażam zgodę na przekazywanie informacji w formie elektronicznej.

Korespondencję będę przyjmował/a pod adresem e-mail:

W przypadku zaistnienia przeszkód technicznych lub formalnych uniemożliwiających przesyłanie
korespondencji drogą elektroniczną zobowiązuję się przyjmować korespondencję w formie papierowej.
Jednocześnie w razie zmiany adresu e-mail lub do korespondencji zobowiązuję się do pisemnego
powiadomienia Zarządcy Prospector Sp. z o.o. o nowym adresie.
Wyrażam zgodę na podst. Art. 6 ust. 1 pkt a) R. P. EU i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04. 2016 roku. na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie
27.04. 2016 dla potrzeb niezbędnych do realizacji spraw i czynności związanych z zarządzaniem nieruchomością wspólną.

………………........................................
/miejscowość i data/

……………..……………............................................
/podpis/

PROSPECTOR SP. Z O.O. OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA O SPOSOBIE OTRZYMYWANIA KORESPONDENCJI

VERTE
Strona 1

Oświadczam, że zostałem poinformowany, że:
- Administratorem moich danych osobowych jest: Prospector Sp. z o.o., którego reprezentuje Prezes Zarządu, zgodnie z zapisami w KRS nr 0000165449.
Z Administratorem można skontaktować się za pomocą poczty tradycyjnej, na adres 59-220 Legnica, ul. Rycerska 2 lub pocztą
elektroniczną .legnica@prospector.nieruchomosci.pl
- Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Z Inspektorem można skontaktować się telefonicznie pod numerem 76 724 51 42 lub
za pomocą poczty elektronicznej legnica@prospector.nieruchomosci.pl
- Administrator danych osobowych przetwarza je na podstawie zgody, w trybie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 roku, co oznacza, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
Administratora, tj. w związku z obowiązkiem zapewnienia przez Administratora prawidłowej organizacji oraz przebiegu wykonywania zarządu nieruchomością
wspólną
- odbiorcami danych są podmioty upoważnione na mocy prawa lub kooperanci Administratora. Szczegółowy wykaz odbiorców prowadzi Administrator.
- w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje mi prawo do: żądania od Administratora dostępu dodanych osobowych, żądania od Administratora
sprostowania Pani/Pana danych osobowych, żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych, żądania od Administratora ograniczenia
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych, wniesienia skargi do organu nadzorczego,
- Administrator nie podejmuje wobec moich danych osobowych czynności profilowania.

………………........................................
/miejscowość i data/

……………..……………............................................
/podpis/

Administrowanie i przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z zapisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 roku, a w szczególności wypełnia obowiązki, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 roku.
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