
 

 

         Warszawa, dnia …………………………… 
 

………………………………………………… 
Imiona  
 
 

………………………………………………… 
Nazwisko 
 
 

…………………………………………………. 
Adres w zasobach 
 
 

………………………………………………… 
Telefon 
 
 
 

Wyrażam zgodę na dokonywanie doręczeń korespondencji  z WSM Ochota w szczególności takiej jak 
informacje o wymiarach opłat oraz rozliczeniach mediów i  innych związanych z użytkowanymi przeze 
mnie zasobami ze skutkiem prawnym doręczenia na adres email: 
 
Prosimy o czytelne wypełnienie drukowanymi literami: 

 
 
   

 
Jednocześnie rezygnuję z otrzymywania w wersji papierowej przesyłanych mailowo dokumentów.  
 
Zobowiązuję się do niezwłocznego powiadomienia Spółdzielni o każdej zmianie adresu e-mail wskazanego 
powyżej i oświadczam, że jestem świadomy ryzyka związanego z błędnym/ nieczytelnym podaniem adresu 
mailowego, zaniechaniem jego aktualizacji, przepełnieniem mojej skrzynki pocztowej uniemożliwiającym 
odbiór korespondencji, ryzykiem wystąpienia błędu serwera lub awarii systemu i akceptuję to. 
 
Ponadto zobowiązuję się do regularnego sprawdzania poczty elektronicznej, w szczególności pomiędzy 10 
a 13 dniem każdego miesiąca, kiedy wysyłane są informacje o wysokości opłat.  
Oświadczam również, że przyjmuję do wiadomości obowiązek poinformowania Spółdzielni o fakcie 
niedostarczenia korespondencji lub zastrzeżeniach do przesłanych dokumentów w terminie do 15 dnia 
miesiąca, a jeśli to dzień ustawowo wolny od pracy – do dnia następnego.  
 
Oświadczam, że nie będę kierował przeciwko Spółdzielni jakichkolwiek roszczeń w przypadku 
niezapoznania się z otrzymanymi w ten sposób dokumentami, na skutek zaniechania sprawdzania poczty 
elektronicznej, podania błędnego/ nieczytelnego adresu email, zaniechania jego aktualizacji, przepełnienia 
mojej skrzynki pocztowej, bądź na skutek awarii systemu lub wystąpienia błędu serwera. 
        
         

………………………………………………………. 
               /czytelny podpis właściciela/ 

 
 
 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest WSM „Ochota”, ul. Pruszkowska 17, 02-119 Warszawa,  
Inspektor danych osobowych: dane kontaktowe:   tel.22 822 00 56, email: iod@wsmochota.home.pl. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. c) i f) RODO w celu 
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, realizacji zadań ustawowych i statutowych oraz do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 
administratora lub przez stronę trzecią. W trakcie przetwarzania dane osobowe mogą być ujawniane odbiorcom: osobom upoważnionym oraz podmiotom, które wykażą prawnie uzasadnione 
interesy. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich  lub organizacji międzynarodowych. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji obowiązku 
prawnego ciążącego na administratorze oraz dochodzenia lub obrony roszczeń. Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu  
wobec przetwarzania danych oraz  przenoszenia danych.  Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i 
niezbędne do  wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze. Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących 
wynikiem profilowania. 

mailto:iod@wsmochota.home.pl

