Załącznik nr 2
do Uchwały Zarządu
nr 78/21 z dnia 25.05.2021 r.

Katowice, dn. ..............................

Wniosek o dostęp dla przedsiębiorcy
do usługi internetowej e-KartaLokalu
1. Wnioskodawca – Użytkownik usługi.
FIRMA
NIP
KRS/CEIDG
SIEDZIBA
ADRES DO KORESPONDENCJI

REPREZENTOWANY PRZEZ:

IMIĘ:

NAZWISKO:

FUNKCJA:

NR DOWODU TOŻSAMOŚCI:

IMIĘ:

NAZWISKO:

FUNKCJA:

NR DOWODU TOŻSAMOŚCI:

IMIĘ:

NAZWISKO:

FUNKCJA:

NR DOWODU TOŻSAMOŚCI:

NR UMOWY NAJMU*
AKTU NOTARIALNEGO*
UMOWY O USTANOWIENIE
SPÓŁDZIELCZEGO PRAWA DO
LOKALU*
Tel. kontaktowy
Adres e-mail (wypełnić czytelnie
drukowanymi literami)

2.

Adresy prowadzonej działalności gospodarczej
ADRES

3.

RODZAJ UMOWY

ID wydanego konta internetowego do usługi e-KartaLokalu.
wypełnia ZARZĄDCA

Oświadczam, że dane podane w niniejszym wniosku są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym.
Zapoznałem się z Instrukcją usługi e-KartaLokalu
Jako Wnioskodawca\osoba uprawniona do działania w imieniu Wnioskodawcy, wyrażam dobrowolną zgodę
na przetwarzanie moich danych osobowych przez Katowicką Spółdzielnię Mieszkaniową w formie
elektronicznej w celu uzyskania dostępu i korzystania przez Wnioskodawcę z usługi e-KartaLokalu.
4. Oświadczam, iż zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej RODO, stanowiącej Załącznik nr 1 do
Wniosku oraz zobowiązuje się poinformować o treści w\w klauzuli pozostałe osoby z ramienia
Wnioskodawcy, których dane osobowe będą przetwarzane w ramach usługi e-KartaLokalu.
5. Oświadczam, że otrzymałem kopertę z numerem ID konta internetowego podanym w punkcie 3. wniosku.
*- skreślić niepotrzebne
1.
2.
3.

______________________

______________________

Data i podpis osoby przyjmującej wniosek

Data i podpis Wnioskodawcy

Osoba weryfikująca
Przebieg weryfikacji

______________________
Data i podpis osoby weryfikującej wniosek

Klauzula informacyjna RODO
Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, dalej „RODO”, przekazuje informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych:
1. Administrator: Administratorem Państwa danych osobowych jest Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą
w Katowicach (40-168), ul. Klonowa 35C wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy
Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000053738, NIP 634 013 41 22,
REGON 000484647 (KSM).
2. Zakres danych: przetwarzamy dane osobowe zawarte we Wniosku o udzielenie dostępu do usługi e-KartaLokalu, dane
osobowe zawarte w systemie e-KartaLokalu, a także dane osobowe reprezentantów Wnioskodawcy, którzy złożyli wniosek
o udzielenie dostępu do usługi.
3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych KSM: Mogą Państwo skontaktować się z inspektorem ochrony danych KSM pod
adresem e-mail iod@ksm.katowice.pl.
4. Cele i podstawa przetwarzania: W zwiazku z tym, ze korzystaja Panstwo z usługi e-KartaLokalu, Panstwa dane osobowe saą
przetwarzane w następującym celu:
a) realizacji usługi e-KartaLokalu (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO);
b) udokumentowania realizacji usługi e-KartaLokalu i jej rozliczenia, na podstawie przepisów prawa podatkowego,
rachunkowego (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO);
c) wewnetrznych celów administracyjnych KSM, w tym statystyki wewnetrznej KSM bedacych realizacja naszego
prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
d) archiwalnym (dowodowym) bedacym realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji
na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
e) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami bedacego realizacja naszego prawnie
uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
5. Odbiorcy danych: odbiorcami Panstwa danych osobowych beda: podmioty upowaznione na podstawie przepisów prawa,
a takze podmioty współpracujace z KSM w ramach dostarczenia i obsługi systemu e-KartaLokalu, w tym w szczególności
PERFEKTLAB Kędzierski i Duch Spółka Jawna Mickiewicza 19/11, 09-402 Płock.
6. Okres przechowywania: Dane przetwarzane w oparciu o zgode mozemy przetwarzać do czasu, az wycofaja Panstwo
wyrazona w tym zakresie zgode lub ustalimy, ze sie zdezaktualizowały. Dane przetwarzane na podstawie prawnie
uzasadnionego interesu administratora danych mozemy przetwarzać do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych
interesów KSM stanowiacych podstawe tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panstwa sprzeciwu wobec
takiego przetwarzania. Dane przetwarzane w pozostałym zakresie mozemy przetwarzać przez okres nie dłuzszy niz
wynikający z obowiązujących przepisów prawa.
7. Pouczenie o prawach: przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
danych, prawo do cofniecia zgody w dowolnym momencie bez podania przyczyny, bez wpływu na zgodnośćć́ z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Prawo do skargi: przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uznajaą Panstwo, izż przetwarzanie danych osobowych Panstwa dotyczacych narusza przepisy RODO.
9. Prawo do sprzeciwu: w kazdej chwili przysługuje Panstwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Panstwa
danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, opisanego powyzej. Przestaniemy przetwarzać Panstwa dane w tych
celach, chyba ze bedziemy w stanie wykazać, ze w stosunku do tych danych istnieja dla nas wazne prawnie uzasadnione
podstawy, które sa nadrzedne wobec Panstwa interesów, praw i wolności, lub dane beda nam niezbedne do ewentualnego
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
10. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu związanym
z automatycznym podejmowaniem decyzji. Automatyczne naliczanie należności czynszowych nie stanowi profilowania
danych osobowych w myśl przepisów RODO.
11. Cofniecie zgody: W przypadku przetwarzania danych w oparciu o wyrazona przez Panstwa zgode w kazdej chwili
przysługuje Państwu prawo do wycofania swojej zgody pisemnie na adres KSM lub elektronicznie, bez podania przyczyny,
a także bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
W przypadku skorzystania z tego prawa zaprzestaniemy przetwarzania danych w celu objętym uprzednio wyrażoną zgodą.

______________________
Data i podpis Wnioskodawcy

