
Białystok, dnia…………………… 

 

 

OŚWIADCZENIE USŁUGOBIORCY 

 INTERNETOWEGO SYSTEMU CZYNSZOWEGO „NET-CZYNSZE” 

(dla kont założonych przed 25 maja 2018r.) 

 

Niniejszym oświadczam, iż zapoznałem/am się z Regulaminem Internetowego 

systemu czynszowego „NET- CZYNSZE” obowiązującego od 25 maja 2018r. i akceptuję 

jego treść oraz zobowiązuję się do jego przestrzegania. 

 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie jedynie na mój adres e-mail:  

…………………………………………………………………………………………………... 

informacji o zmianie salda konta po dokonaniu rozliczeń kosztów zużycia ciepła, wody               

oraz gazu (szczegółowe rozliczenie dostępne jest w systemie net – Czynsze) oraz informacji                    

o udostępnieniu w systemie net – Czynsze korespondencji oraz ogłoszeń, bez ich dostarczania 

w wersji papierowej. 

 

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, iż rozliczenie oraz informacje udostępnione 

w systemie net - Czynsze uważa się za doręczone z dniem, w którym wprowadzono je do 

systemu w sposób umożliwiający usługobiorcy zapoznanie się z jego treścią. 

 

................................................................................................ ………………………………………………………………………. 

Imię i nazwisko usługobiorcy Adres lokalu 

 

 

 

 

 

 



Pouczenie w zakresie ochrony danych osobowych 

W oparciu o art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 

2016 r
1
. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Słoneczny Stok”, informuje, iż: 

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Słoneczny 

Stok” z siedzibą w Białymstoku przy ul. Armii Krajowej 7; 

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b Ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych w celu świadczenia przez administratora usług                       

w systemie net – Czynsze na podstawie Regulaminu Internetowego Systemu Czynszowego 

„net- Czynsze”, przez czas niezbędny dla  świadczenia  usług drogą elektroniczną                              

i dochodzenia ewentualnych roszczeń; 

3. administrator danych może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom na podstawie                          

i w granicach przepisów prawa, w szczególności pomiotom przetwarzającym w imieniu 

Spółdzielni Pani/Pana dane osobowe w związku z podwykonywaniem usług; 

4. administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej; 

5. przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych, żądania ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,  prawo do cofnięcia zgody                               

w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 

na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego; 

6. podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do  świadczenia usług drogą 

elektroniczną w zakresie dostępu do Internetowego Systemu Czynszowego „net  – Czynsze”. 

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,              

w tym profilowaniu; 

8. Inspektor ochrony danych osobowych jest dostępny w godzinach pracy spółdzielni  w siedzibie 

głównej Administratora danych w pok. 307, tel. 85 66 49 394, oraz pod adresem e-mail: 

iodo@sm-slonecznystok.pl. 

 

Oświadczam, iż zapoznałem się z powyższym pouczeniem. 

 

 

………………………………………… 
                                                                                                                                               data i podpis  

    

                                                           
1
 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 osobowych) - (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016 str. 1) 


