
Szanowni Państwo 

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że 

uruchamia nowy system komunikowania się                                    

z Mieszkańcami Spółdzielni drogą elektroniczną 

za pomocą sms i e-mail. 

 

Wdrożenie takiej komunikacji  pozwoli na wysyłanie do Państwa  informacji 

takich jak np.:  

- zawiadomienia o wysokości opłat (karta lokalu) 

- potwierdzenia salda lokalu 

- przypomnienie o płatnościach 

- rachunków za wodę 

- zawiadomienia/pisma 

- komunikaty związane ze Spółdzielnią  

 

W celu rozpoczęcia korzystania z usługi należy złożyć w siedzibie Spółdzielni 

pisemne oświadczenie (wzór poniżej). Oświadczenie zostanie doręczone 

do skrzynek podawczych oraz dostępne będzie na stronie Radomskiej 

Spółdzielni Mieszkaniowej http://www.rsm.radom.pl/. 

W przypadku zmiany numeru telefonu bądź e-maila należy zgłosić ten fakt 

do Spółdzielni. Odpowiedzialność za niezwłoczną aktualizację danych leży 

po Państwa stronie. 

http://www.rsm.radom.pl/


Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa  
w Radomiu 

ul. Zbrowskiego 104 
26-600 Radom 

 

□  Podanie danych 

□  Aktualizacja danych  
* zaznaczyć krzyżykiem odpowiedni punkt 

1 Nazwisko i imię  

2 Adres lokalu  
3 Adres email *  

4 Nr telefonu *  
*Podanie danych jest dobrowolne, należy wypełnić tylko te, które chcemy podać 

 

OŚWIADCZENIE 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia 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) oświadczam, że: 

□ Wyrażam zgodę * na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci adresu 

mailowego przez Radomską Spółdzielnię Mieszkaniową w Radomiu, w celu otrzymywania na 

adres mailowy informacji dotyczących mojego lokalu, w tym rachunków za wodę, e-faktur, 

informacji o wysokości czynszu, informacji o zaległościach, przypomnień o terminach 

płatności oraz innych zawiadomień. 

□ Wyrażam zgodę * na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci numeru 

telefonu przez Radomską Spółdzielnię Mieszkaniową w Radomiu, w celu otrzymywania sms-

owych informacji dotyczących mojego lokalu: w tym informacji o zaległościach, 

przypomnieniach o terminach płatności, zawiadomień o awariach, przerwach w dostawie 

mediów oraz innych zawiadomień.  

Wyrażenie zgody oznacza otrzymywanie informacji za pomocą środków komunikacji 

telefonicznej, elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług 

drogą elektroniczną.  

 

……………………………………….     ………………………………………………….  
   Data       Czytelny podpis 

 

 

* Proszę postawić znak „X” w wyznaczanych polach. Pozostawienie pustego pola, postawienie 

znaku „X” poza wyznaczonym miejscem bądź użycie innego znaku będzie potraktowane przez 

RSM jako nie wyrażenie zgody. 



KLAUZULA INFORMACYJNA 
 

Zgonie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 

z dnia 27 kwietnia 2016r. informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych 

jest Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Radomiu, ul. Zbrowskiego 104, 26-600 

Radom. 

RSM wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować we 

wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pomocą adresu 

mailowego: iod@rsm.radom.pl bądź telefonicznie pod nr telefonu 695-608-498. Funkcję 

Inspektora pełni Pan Piotr Smołowik. 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celach opisanych w treści 

wyrażonej zgody, realizując przepisy dotyczące zarządzania nieruchomością na podstawie 

Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy Prawo spółdzielcze, Statutu Spółdzielni. 

Podanie danych jest dobrowolne.  

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonywania 

zarządu nieruchomością przez Spółdzielnię lub do czasu cofnięcia zgody.  

Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty upoważnione do ich otrzymania 

na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz firmy informatyczne obsługujące 

nasze systemy informatyczne. 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 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.    

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pan dotyczących narusza 

przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. 

Przetwarzane przez Spółdzielnię dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu 

podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.   

 

mailto:iod@rsm.radom.pl

