
Skierniewicka Spółdzielnia Mieszkaniowa 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY e-Czynsze 
Imię Nazwisko 

 
Rodzaj dokumentu stwierdzającego tożsamość Seria i nr dokumentu stwierdzającego tożsamość 

 
Adres (miejscowość, kod pocztowy, nazwa ulicy, nr domu/nr lokalu) 

 
Telefon kontaktowy Adres e-mail 

 
Rodzaj zgłoszenia* 

Rejestracja konta e-Czynsze Usunięcie konta e-Czynsze 

 
Data wypełnienia formularza 

 
Podpis 

 

 
 
Oświadczam, że przyjąłem/przyjęłam do wiadomości Regulamin systemu e-Czynsze i go akceptuję. 
 
Oświadczam, że zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz z art. 6 ust. 1 pkt a 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 (Dz.U.UE.L.2016.119.1) - RODO wyrażam zgodę na przetwarzanie przez 
Skierniewicką Spółdzielnię Mieszkaniową moich danych osobowych zawartych w formularzu rejestracji w systemie e-Czynsze w celu i zakresie niezbędnym 
do zapewnienia dostępu do systemu e-Czynsze. 
Skierniewicka Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Skierniewicach ul. Kopernika 5 informuje, że jest administratorem Państwa danych osobowych. Zebrane 
dane osobowe będą przetwarzane przez Skierniewicką Spółdzielnię Mieszkaniową w celu zapewnienia dostępu do systemu e-Czynsze na podstawie art. 6 ust. 1 
pkt a RODO (udzielona zgoda). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zapewnienia dostępu do systemu e-Czynsze. Wyznaczyliśmy Inspektora 
Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw poprzez e-mail: iod@kom-pro.pl lub 
pisemnie na adres naszej siedziby. Dostęp do Państwa danych osobowych posiadają pracownicy Spółdzielni oraz współpracownicy, którzy obsługują 
Spółdzielnię w zakresie wykonywania niezbędnych usług. Państwa dane będą przechowywane przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń i obrony przed 
roszczeniami przez Skierniewicką Spółdzielnię Mieszkaniową. Ponadto informujemy, że Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo 
do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w 
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody skutkuje 
zaprzestaniem możliwości korzystania z systemu e-Czynsze. W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych przez 
Spółdzielnię mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych. Państwa dane nie będą 
przetwarzane w sposób zautomatyzowany (zautomatyzowane podejmowanie decyzji), w tym również w formie profilowania. Państwa dane nie będą przekazane 
do państw trzecich. 

 

Data i podpis 

 

Wypełnia Spółdzielnia 
 

Skierniewicka Spółdzielnia Mieszkaniowa oświadcza, że powyższe dane zbierane są w celu udostępnienia możliwości uzyskiwania drogą elektroniczną 

dostępu do przeglądania kartoteki lokalu. Skierniewicka Spółdzielnia Mieszkaniowa oświadcza również, że przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich 

danych oraz możliwość zgłoszenia ich zmiany. 

 
Identyfikator użytkownika (niezbędne do zalogowania) Hasło (niezbędne do zalogowania) 

 
Data rejestracji konta e-Czynsze Data usunięcia konta e-Czynsze 

 
Data przyjęcia formularza Podpis przyjmującego 

 
* - Niepotrzebne skreślić 

mailto:iod@kom-pro.pl

