
Oświadczenie Członka Wspólnoty mieszkaniowej

W celu  potwierdzenia  danych osobowych koniecznych do realizacji  czynności  zarządzania
nieruchomością  wspólną  przez  „Romdom-3”  sp.  z  o.o.  (dalej:  Administrator  Danych  Osobowych,
w skrócie  „ADO”),  proszę  o   podanie  poniższych  danych  w  celu  umożliwienia  wykonywania
obowiązków wynikających z powierzenia czynności zarządzania i komunikacji z Członkami wspólnoty
mieszkaniowej:

1. Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………...........………………………..….

2. Adres lokalu w zasobach Wspólnoty: ………………………………………………………………………….............

3. Adres zamieszkania (jeżeli inny niż lokalu): ……………………………………………………...........…….

4. Nr telefonu: ……………………………………………………………………………………………..........……………………..

5. Adres  e-mail:  ………………………………………………………………………………………...............……………….
dla  celów wskazanych powyżej  oraz oddawania głosów „za” lub „przeciw” poddanej  pod
głosowanie uchwały, przesyłania wszystkich dokumentów (e-dokumentów), co wiąże się z
rezygnacją z korespondencji tradycyjnej na rzecz e-dokumentów.
Powierzam  do  przetwarzania  dane  osobowe  zawarte  w  treści  aktu  notarialnego
potwierdzającego własność lokalu w zasobach Wspólnoty, w związku z jego przekazaniem w
celach wskazanych powyżej. 

☐ Wyrażam zgodę na podanie przez ADO wyżej  wskazanych nr  telefonu oraz adresu e-mail
innym Członkom Wspólnoty w  celu komunikacji.

6. Zobowiązuję  się  do  zawiadomienia  ADO  o  zmianie  danych  podanych  w  niniejszym
oświadczeniu oraz potwierdzam prawdziwość podanych przeze mnie danych.

……………………......………………………………………………..
(data i podpis)



Pouczenie 

Zgodnie  z  art.  13  ust  1  i  2  lub  14  ust.  1  i  2  (w  zależności  od  źródła  danych)  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”)  niniejszą  informację podajemy w związku z przetwarzaniem
Twoich danych osobowych.

Administrator danych Administratorem Twoich danych osobowych w zakresie  niezbędnym do prawidłowego wykonywania zadań
związanych  z  zarzadzaniem  nieruchomością  wspólną  jest  „ROMDOM  –  3”  spółka  z  ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Różana 26 (53-226), KRS: 0000050571, NIP: 8942581030.
Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:
Listownie pisząc na adres: ul. Różana 26 (53-226) Wrocław, 
 Drogą mailową pisząc na adres: romdom3@romdom3.wroc.pl
 telefonicznie: 71 339 16 52

Inspektor ochrony 
danych

W „ROMDOM – 3” sp.  z  o.  o.  wyznaczono Inspektora  ochrony  danych.  Jest  to osoba,  z którą  możesz się
kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych.
Z Inspektorem ochrony danych możesz się kontaktować w następujący sposób:
 listownie na adres: ul. Różana 26 (53-226)Wrocław,
 przez e-mail: adres e-mail: romdom3@romdom3.wroc.pl

Cel i podstawa prawna 
przetwarzania danych  
osobowych

Twoje dane osobowe w szczególności będziemy przetwarzać w celu:
 niezbędnym do działań związanych z wykonaniem umowy o zarządzanie nieruchomością wspólną – na

podstawie art. 6 ust. 1 lit. b,
 niezbędnym do wypełnienie obowiązku ciążącego na Administratorze – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c

RODO
 niezbędnym  do  celów  kontaktowych,  w  szczególności  w  razie  wystąpienia  zdarzeń  losowych   –  na

podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
Okres przechowywania 
danych osobowych

Twoje dane osobowe będziemy przechowywać przez czas niezbędny do zrealizowania celu przetwarzania jak
również przez okres odpowiadający  okresowi przedawnia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Odbiorcy danych  
osobowych

Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być w szczególności podmioty, którym Administrator powierzył
przetwarzanie danych osobowych oraz inne podmioty, które mają uzasadniony interes prawny, bądź podstawę
do udostępnienia im danych osobowych.

Prawa związane 
z przetwarzaniem 
danych osobowych

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:
 prawo dostępu do Twoich danych osobowych;
 prawo żądania sprostowania  Twoich danych osobowych;
 prawo żądania usunięcia  Twoich danych osobowych;
 prawo żądania ograniczenia przetwarzania  Twoich danych osobowych;
 prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych;
 prawo do wycofania zgody, jeżeli Twoje dane osobowe są przetwarzane na tej podstawie.
Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym Inspektorem ochrony danych (dane
kontaktowe powyżej).
W przypadku skorzystania z powyższych praw, poinformujemy Cię o podjętych działaniach bez zbędnej zwłoki,
a w każdym razie  w terminie  miesiąca  od otrzymania żądania.  W razie  potrzeby  termin  ten  może zostać
przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań.

Prawo wycofania zgody Wówczas  gdy  Twoje  dane  osobowe  przetwarzamy  na  podstawie  zgody,  masz  prawo  do  jej  cofnięcia  w
dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.
Aby  wycofać  zgodę,   skontaktuj  się  z  nami  lub  z  naszym Inspektorem ochrony  danych  (dane kontaktowe
powyżej).

Prawo wniesienia skargi 
do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na przetwarzanie
danych niezgodnie z prawem.

Wymóg podania danych 
osobowych

Wówczas,  gdy  podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda.  Podanie  Twoich danych jest
dobrowolne, jednakże w zależności od okoliczności odmowa podania Twoich danych może uniemożliwić nam,
np. kontakt z Tobą lub wykonanie usługi. 

Zautomatyzowane 
podejmowanie decyzji

Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.


