
Spółdzielnia Mieszkaniowa 
 Lokatorsko – Własnościowa w Suszu

    ul. Piastowska 28, 14-240 Susz
   tel. 55 2786 128, e-mail: prezes-smsusz@wp.pl 

załącznik nr 1. do Regulaminu korzystania z aplikacji internetowej IKM

Susz, dnia …....................................

….............................................................................
Imię i nazwisko

….............................................................................

….............................................................................
       adres

WNIOSEK
Proszę  o  przyznanie  dostępu  do  aplikacji  Internetowe  Konto  Mieszkańca  w  Spółdzielni

Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Suszu.

OŚWIADCZENIE

1. Oświadczam,  że  zapoznałem/łam  się  z  Regulaminem  i  zasadami  korzystania  z  aplikacji  IKM,
akceptuję jego treść i zobowiązuję się do przestrzegania jego postanowień.

2. Oświadczam, że zostałem/łam upoważniony/na przez pozostałych współwłaścicieli  do korzystania
z aplikacji IKM*

* dotyczy tylko współwłaścicieli

Klauzula informacyjna dot. administratora danych osobowych
1. Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Spółdzielnia  Mieszkaniowa  Lokatorsko  –

Własnościowa w Suszu z siedzibą ul. Piastowska 28, 14-240 Susz.
2. Kontakt ze Spółdzielnią jest możliwy pisemnie na adres; Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko –

Własnościowa w Suszu z siedzibą ul. Piastowska 28, 14-240 Susz.
3. Spółdzielnia  wyznaczyła  inspektora  ochrony  danych,  z  którym można  skontaktować  się  poprzez

e-mail smsusz@wp.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych. 
4. Pani/Pana dane osobowe są przekazywane podmiotom świadczącym na rzecz Spółdzielni  usługi

związane  z  realizacją  założonego  celu,  w  tym  przede  wszystkim  dostawcom  systemów
informatycznych oraz podmiotom świadczącym usługi niezbędne do obsługi Internetowego Konta
Mieszkańca. 

5. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu otwarcia Internetowego Konta Mieszkańca na podstawie
Art. 6 ust. 1 lit a – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016
roku na czas istnienia celu i podstawy przetwarzania. 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.

7. Przysługuje  Pani/Panu  także  prawo  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego  zajmującego  się
ochroną danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

8. Dane zostały przez Panią/Pana podane dobrowolnie.

….............................................................
     czytelny podpis
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