
 

 

 

Oświadczenie dotyczące udzielania informacji  drogą telefoniczną 
dla Wspólnot Mieszkaniowych 

 
 

Mając na uwadze obowiązujące przepisy 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 (RODO); jak i ustawy o ochronie 

danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. 

Wyrażam zgodę na udzielanie przez telefon informacji związanych z lokalem stanowiącym odrębną własność 

(np. dotyczące stanu konta czynszowego, prowadzonych spraw, itp.,) przez pracowników Przedsiębiorstwa Usługowego 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Nowym Tomyślu Sp. z o.o., jednocześnie ustalam (jak poniżej) hasło 

uwierzytelniające w tym zakresie. 

 

 

 
IMIĘ I NAZWISKO: 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

ADRES LOKALU:  

………………………………………………………………………………………………………………………… 

HASŁO:  
 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Uwaga! Prosimy o wyraźnie wypełnienie formularza oświadczenia 

W przypadku braku złożenia niniejszego oświadczenia, pracownicy Przedsiębiorstwa Usługowego Zakład Gospodarki 

Mieszkaniowej w Nowym Tomyślu Sp. z o.o. nie będą mieli podstaw do udzielania w formie telefonicznej żadnych 

informacji dotyczących lokalu stanowiącego Pani/Pana odrębną własność we Wspólnocie Mieszkaniowej, którą 

administruje  Przedsiębiorstwo Usługowe Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Nowym Tomyślu Sp. z o.o. 

 



 

 

 

Przyjmuję do wiadomości, że informacja telefoniczna udzielona będzie wyłącznie po prawidłowym, łącznym 

wskazaniu numeru ewidencyjnego lokalu i ustalonego przeze mnie niniejszym oświadczeniem hasła. 

Jestem świadoma/-y, że PU Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Nowym Tomyślu nie ponosi 

odpowiedzialności za skutki wynikające z użycia hasła przez osoby trzecie, jeśli do ujawnienia hasła doszło z przyczyn 

niezawinionych przez PU Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Nowym Tomyślu. Oświadczam, iż wyrażam zgodę na 

przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb założenia hasła uwierzytelniającego do rozmów telefonicznych. 

Jednocześnie zastrzegam sobie prawo wycofania w każdym momencie niniejszego oświadczenia, w wyniku czego PU 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Nowym Tomyślu utraci prawo do udzielania informacji drogą telefoniczną, 

począwszy od dnia następnego po otrzymaniu zawiadomienia o wycofaniu oświadczenia. 

Klauzula informacyjna: 

Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa, której adresu dotyczy Pani / 

Pana oświadczenie w zakresie wniosku o możliwość udzielania informacji drogą telefoniczną. Przedmiotowa Wspólnota 

Mieszkaniowa powierzyła PU Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Nowym Tomyślu, z siedzibą przy ul. Komunalnej 

2 64-300 Nowy Tomyśl przetwarzanie danych. Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu założenia hasła 

uwierzytelniającego, służącego do weryfikacji rozmówcy w trakcie prowadzonej rozmowy telefonicznej. Posiada Pani / 

Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich niezbędnego sprostowania, uzupełnienia lub 

ograniczenia przetwarzania, udostępnienia kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu, żądania ich 

usunięcia po zakończeniu stosunków cywilnoprawnych łączących Panią / Pana z Administratorem, prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do wniesienia skargi na nieprawidłowe przetwarzanie danych osobowych do 

organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Przetwarzanie Pani / Pan danych 

osobowych oparte jest na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami podstawie prawnej, wyrażonej w 

Rozporządzeniu 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 (tzw. RODO) w art. 6 ust. 1 lit. „a", tj. zgodzie osoby, której dane dotyczą. 

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych może Pani / Pan kontaktować się z wyznaczonym przez 

Administratora Wspólnoty Inspektorem Ochrony Danych dzwoniąc bezpośrednio pod numer telefonu 61 44 22 380 w 

godzinach pracy PU Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Nowym Tomyślu  lub za pomocą poczty elektronicznej - adres: 

inspektor.rodo@puzgm.pl 

Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla potrzeb realizacji 

celu wyrażonego w niniejszym oświadczeniu. 

Posiadam ważne pełnomocnictwo do reprezentowania właściciela lokalu: 

□ Złożone do akt lokalu w PU Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Nowym Tomyślu1 

□ Załączam do niniejszego oświadczenia1 

 

 

 

(miejscowość, data) 

 
1 zaznaczyć właściwe 

 

(czytelny podpis) 


