
1 

 

       Załącznik nr 1 do Regulaminu dostępu 
       i korzystania z serwisu e-CZYNSZE 
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  

usługi e-CZYNSZE Spółdzielni Mieszkaniowej „TERESA” w Tychach 

UWAGA: pola oznaczone znakiem ⌦ Użytkownik powinien wypełnić pismem druko-

wanym. 

⌦ Imię i nazwisko:  .....................................................................   
Nr PESEL:    
    
      
 

⌦ Adres lokalu:  ......................................................................................  

  telefon kontaktowy:  .....................................................  

  e-mail:    ...................................................................... 

Rodzaj zgłoszenia: Rejestracja / Zablokowanie konta*  

OŚWIADCZENIE 
Oświadczam, że: 

 Podane ww. dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich. 
 Administrator nie będzie ponosić odpowiedzialności za ewentualne udostęp-

nienie loginu i hasła przeze mnie osobom trzecim. 
 Administrator nie będzie ponosić odpowiedzialności za szkody w związku  

z wykorzystaniem informacji uzyskanych za pośrednictwem serwisu  
e-CZYNSZE, które nie wynikają z jego umyślnej winy. 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w oparciu o art. 6 ust. 1 lit a  
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarza-
niem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i zapoznałem się z klauzulą informacyj-
ną Administratora na odwrocie nin. formularza. 

 Niniejszym kwituję odbiór: loginu i hasła. 
 Zapoznałem/am się z Regulaminem dostępu i korzystania z serwisu  

e-CZYNSZE, akceptuję jego treść bez zastrzeżeń i zobowiązuję się do jego 
przestrzegania.  
 

…..................................................... 
                                                         (data i czytelny podpis Użytkownika)  
 
 

Wypełnia Administrator: 
 

Data rejestracji/zablokowania* konta Użytkownika: ................................... 
 
 

……................................................................. 
      (podpis i pieczątka pracownika przyjmującego zgłoszenie 
 
* niepotrzebne skreślić 
 

 
    

          



2 

 

 
 

Klauzula informacyjna dla Użytkownika 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 da-
nych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie da-
nych) informuje się, że:  
 
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa 
„TERESA” z siedzibą w Tychach, przy al. Marsz. Piłsudskiego 32. Administratora 
Danych Osobowych reprezentuje Zarząd Spółdzielni, z którym można się skontak-
tować drogą: 

a) pisemną na ww. adres lub 
b) e-mail: biuro@smteresa.pl 

 
Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa w celu realizacji przez Administratora usługi w serwisie e-Czynsze. 
 
Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust.1 lit. a) ogólnego rozporządzenia  
o ochronie danych. 
 
Dane nie będą profilowane ani transferowane do państw trzecich oraz organizacji 
międzynarodowych. 
 
Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia przez Pana/Panią 
zgody na ich przetwarzanie bądź utraty tytułu prawnego do lokalu. 
 
Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprosto-
wania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, 
zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, a także prawo do cofnięcia 
zgody. 
 
Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobo-
wych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych. 

 
Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do uzyskania do-
stępu do serwisu e-Czynsze. 

 

…..................................................... 
                                                         (czytelny podpis Użytkownika)  

 

  

 


