
Internetowy System PORTAL  
_____________________________________________________________________________________________________ 

 
 

OŚWIADCZENIE O AKCEPTACJI DOKUMENTÓW 
PRZESYŁANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 

 
 

Katowice, dnia   …………………….... 

Ja, niżej podpisany  
 
….…………………………………………………………………………..…………………… 

imię i nazwisko osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu 

 

……………………………………………………………………………………………….….. 
adres lokalu, którego dane mają być udostępnione w systemie PORTAL 

 

……………………………………………………….……………………………….................. 
adres korespondencyjny 

 

…………………………………………………………………………………………………... 
PESEL osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu 

 

……………………………………………………………………………………....................... 
telefon kontaktowy                                                                                 adres e-mail 

 

1. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przesyłanie dokumentów dotyczących lokalu, do 
którego przysługuje mi tytuł prawny, a sporządzonych przez Spółdzielnię, takich jak  
zmiany wysokości opłat za lokal, rozliczeń mediów, wezwań do zapłaty, faktur, 
duplikatów tych faktur oraz ich korekt w formie elektronicznej przez Hutniczo-Górniczą 
Spółdzielnię Mieszkaniową z siedzibą 40-853 Katowice ul. Gliwicka 65 za pośrednictwem 
Internetowego Systemu PORTAL.  

2. Zobowiązuję się przyjmować dokumenty, o których mowa, w pkt. 1 niniejszego 
oświadczenia w formie elektronicznej zamiast papierowej przesyłki listowej.  

3. Proszę o przesyłanie powiadomienia dostarczania dokumentów drogą mailową na podany 
poniżej  
adres e-mail: ………………………………………………………………………...........                
w razie zmiany adresu zobowiązuje się do pisemnego powiadomienia o nowym adresie.  

 
 

Data i czytelny podpis 
 

………………………………………………….. 
Właściciela / współwłaściciela / osoby upoważnionej 

 
 
Data i podpis 
 
……………………………………………………………………… 
Pracownika potwierdzającego dane osoby wypełniającej formularz 



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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, informujemy, Ŝe:  
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Hutniczo-Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Katowicach, 
ul. Gliwicka 65, zwana dalej, jako AD. Administrator umoŜliwił kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem 
iod@hgsm.pl. Dane podane w formularzu są przetwarzane na podstawie wyraŜonej zgody do momentu jej wycofania w 
celach dotyczących realizacji korespondencji drogą elektroniczną za pośrednictwem internetowego systemu „PORTAL”.  
Udzieloną zgodę na przetwarzanie danych moŜna wycofać w dowolnym momencie, lecz bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania przed cofnięciem zgody. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upowaŜnione z tytułu 
przepisów prawa oraz podmioty realizujące wsparcie techniczne lub organizacyjne dla Administratora na podstawie 
zawartych umów. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne celem prowadzenie 
korespondencji drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu „PORTAL”. Niepodanie danych uniemoŜliwi realizację tego 
celu.  
1. Pani/Pan ma prawo: 

• dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

• sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

• ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

• usunięcia danych osobowych; usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie wynika z 
obowiązku prawnego lub sprawowania władzy publicznej; 

• prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych w związku ze szczególną sytuacją 
2. KaŜda osoba posiada ponadto prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Skargę dotyczącą przetwarzania 

danych osobowych moŜna złoŜyć do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W 
Rzeczpospolitej Polskiej organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

3. śądania, oświadczenia i wszelką korespondencję dotyczącą danych osobowych naleŜy przesłać w formie pisemnej na 
podany adres Administratora danych lub e-mailowo pod adresem poczty elektronicznej sekretariat@hgsm.pl   

4. Wypełnienie i przekazanie oświadczenia Administratorowi Danych jest równoznaczne z wyraŜeniem zgody na kontakt 
drogą elektroniczną zgodnie Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 
Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________ 

Hutniczo-Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa 40-853 Katowice, ul Gliwicka 65 


