
 
Otrzymują: 

1. PI 2. EC a/a użytkownika lokalu 
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1 Wypełnia Spółdzielnia Mieszkaniowa „KARWINY” w Gdyni. 
2 Oświadczenie należy złożyć w oryginale w kancelarii Spółdzielni Mieszkaniowej „KARWINY” w Gdyni. 

  Oświadczenia przesłane drogą elektroniczną nie będą uznawane. 
3 Spółdzielnia nie odpowiada za błędne lub nieczytelne wpisanie adresu e-mail, co w konsekwencji może uniemożliwić  

  prawidłowe przesyłanie ww. korespondencji. 

 

                                                                                                                                                                          
Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu  Nr 122/75/R/2014 z dnia 21.11.2014 r. 

 

OŚWIADCZENIE Nr ……………..
1 

    

 

……………………………………………………....                                Gdynia, dn.  ………………….. 
     /imię i nazwisko użytkownika lokalu tzn. osoby,  

  którą w systemie DOM 5 oznaczono jako płatnika /                                                                  

 

…………………………………………………. 

         /adres lokalu w zasobach Spółdzielni,  

              którego dotyczy oświadczenie / 

   

            …..……………………………...... 

              /numer dowodu osobistego/ 

Zarząd SM „Karwiny” 

ul. Korzenna 15 

81- 587 Gdynia 

OŚWIADCZENIE
2
 

Wyrażam zgodę na przesyłanie wszelkich „Informacji Zarządu” wraz z załączonymi do 

nich wymiarami opłat za użytkowanie lokalu i rozliczeniami zaliczek za energię cieplną, 

wodę, gaz i energię elektryczną za pośrednictwem poczty elektronicznej na następujący adres 

e-mail: 
  

…………………………………………………………………………………………………………………….../
3 

                                                              /proszę wpisać czytelnie/ 

Jednocześnie rezygnuję z prawa do otrzymywania ww. korespondencji ze Spółdzielni  

Mieszkaniowej „KARWINY” w Gdyni, na adres mojego lokalu w formie papierowej za 

pośrednictwem mojej skrzynki pocztowej. 

W przypadku, gdy ww. lokal posiada więcej niż jednego użytkownika lokalu (płatnika) 

zobowiązuję się do dostarczenia do Spółdzielni pisemnego oświadczenia, w którym wszyscy 

współużytkownicy lokalu wskażą spośród siebie jedną osobę, na której adres e-mail będzie  

przesyłana ww. korespondencja. 

Oświadczam, że doręczenie pod wyżej wskazany adres e-mail (oraz każdorazowo pod adres e-

mail podany przeze mnie dla celów Internetowej Obsługi Kontrahenta) uznaję za wykonane 

zgodnie z Art. 4 ust 7 i ust 7
1
 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 

r. (Dz. U. z 2001 Nr 4 poz. 27 z późn. zmianami). 
................................................................. 

/czytelny  podpis/ 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych przez SM „Karwiny” w Gdyni dla ww. 

celu zgodnie z Uchwałą Zarządu Nr 122/75/R/2014 z dnia 21.11.2014 r.  

Potwierdzam, iż zapoznałam/em się z treścią klauzuli informacyjnej. 

Zostałam/em poinformowana/y o dobrowolności podania swoich danych osobowych oraz o możliwości 

cofnięcia zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej cofnięciem.  
……………..…….……………                       ……………………………… 

/miejscowość, data/      /czytelny podpis/ 


