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I N F O R M A C J A 

Szanowni Państwo, 

Uprzejmie informujemy, że (zgodnie z wcześniejszymi komunikatami oraz z wymogami 
RODO1) Spółka wprowadziła nowe zasady udostępniania informacji, dotyczących lokali:  

 podczas połączenia telefonicznego informacje o rozliczeniach, zadłużeniu lokalu itp. są 
udzielane wyłącznie na podstawie ustalonego przez właściciela hasła do obsługi 
telefonicznej (zgodnie z treścią złożonego wcześniej oświadczenia); 

 dostęp do systemu Kartoteka Online jest możliwy wyłącznie na podstawie hasła, 
zgodnie ze złożonym oświadczeniem; 

 dokumenty związane z lokalem (m. in. rozliczenia) będą wysyłane na adres 
korespondencyjny, wskazany w złożonym oświadczeniu lub na wskazany adres e-mail, 
zgodnie z dyspozycją. 

. 
Właściciele, którzy do dnia 30 września 2018 r. nie złożyli oświadczeń przekazanych przez 
Administratora: 

 mogą uzyskać informacje na temat lokali (np. w zakresie rozliczń) wyłącznie w trakcie 
bezpośredniej wizyty w GGKO-ZN sp. z o.o. (w tym celu zapraszamy do Punktu Obsługi 
Mieszkańca, ul. Stanisława Skarżyńskiego 5, 02-377 Warszawa);  

 wszelką korespondencję otrzymywać będą na adres lokalu we Wspólnocie 
Mieszkaniowej (zgodnie z wpisem w księdze wieczystej);  

 nie mają możliwości korzystania z systemu Kartoteka Online.  
 

Osoby, które nie złożyły w terminie do dnia 30 września 2018 r. oświadczeń, 
mogą w dowolnym czasie złożyć stosowne oświadczenie w celu uzyskania 
możliwości dostępu do wszystkich wyżej wskazanych informacji. Druk 
oświadczenia jest dostępny na stronie internetowej www.ggko.pl, pod zakładką 
„Strefa Mieszkańca”, lub bezpośrednio w Punkcie Obsługi Mieszkańca, ul. S. 
Skarżyńskiego 5. Można także zwrócić się do Administratora budynku o 
dostarczenie druku oświadczenia.  

Jeżeli, pomimo złożenia oświadczenia, występują problemy z dostępem do 
informacji, możliwe jest uzyskanie pomocy pod adresem pomoc@ggko.pl 

 

Jednocześnie pragniemy podziękować wszystkim właścicielom lokali, którzy złożyli 
oświadczenia w ustalonym terminie. Ułatwiło to sprawne wdrożenie wymogów RODO.  

 

1) RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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”) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), które obowiązuje od 
dnia 25 maja 2018 roku.  

 


