WNIOSEK
dotyczący utworzenia/aktualizacji/usunięcia konta w Internetowym Punkcie Obsługi Klienta –
„Kartoteka Online”

Warszawa, dn.|_|_|/|_|_|/|_|_|_|_|

GGKO - ZN sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 92
00-807 Warszawa

(WYPEŁNIAĆ DRUKOWANYMI LITERAMI)

1. Imię i nazwisko/ nazwa |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
2. PESEL / NIP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
3. Adres zamieszkania / siedziba firmy |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
4. Nr telefonu |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
5. Adres e-mail |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Proszę o utworzenie / aktualizację / usunięcie / zmianę e-mail* konta w Kartotece Online
Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem korzystania z Kartoteki Online GGKO - ZN
sp. z o.o. w Warszawie, akceptuję jego postanowienia i zobowiązuję się do jego przestrzegania.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku dla celów
wynikających z jego realizacji. (Ustawa o ochronie danych osobowych – tekst jednolity Dz.U. z 2002r. Nr 101,
poz.926 z późn. zm.).

………….…………………………..…..
(data, podpis i pieczątka przyjmującego)

……………………….……………………..
(czytelny podpis wnioskującego)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku w celach informacyjnych i
marketingowych GGKO - ZN sp. z o.o. oraz otrzymywanie informacji o charakterze reklamowym i handlowym, w
tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej. (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.
zm.).

…….…………………………..…..
(data, podpis i pieczątka przyjmującego)

……………………….……………………..
(czytelny podpis wnioskującego)

*niepotrzebne skreślić

Administratorem Danych jest Wspólnota Mieszkaniowa wg własności lokalu. Dane osobowe są zbierane na potrzeby obsługi i zarządu nad nieruchomością oraz w
celu wypełnienia obowiązków przewidzianych w przepisach prawa, bez wyraźnej zgody dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art.
7 pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.t.j. z 2015 r. poz. 2135 z póź. zm.), przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści
swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba że ich konieczność podania wynika z przepisów prawa.
Jednocześnie informujemy, że dane osobowe są powierzane na mocy prawa GGKO - Zarządzanie Nieruchomościami sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: Warszawa,
Al. Jerozolimskie 92 w celu sprawowania zarządu nad nieruchomościami i ich obsługą. Powierzenie danych następuje zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych.
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