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Bielsko-Biała, dnia: ………………… r. 

Imię i nazwisko: ……………………………………… 

Adres lokalu: ….……………………………………… 

Oświadczenie 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na otrzymywanie od Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 
w Bielsku-Białej drogą elektroniczną faktur (art. 2 pkt 32 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług) pism, informacji i innej korespondencji. Zobowiązuję się do podania poprawnego 
(własnego) adresu poczty elektronicznej, nad którym mam kontrolę, oraz do sprawdzenia jego 
właściwego działania, a także do regularnego jego sprawdzania na okoliczność otrzymania 
korespondencji i potwierdzania otrzymanej korespondencji za pomocą wiadomości zwrotnej. 

Przyjmuję do wiadomości, że Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej nie ponosi 
odpowiedzialności z tytułu naruszenia tajemnicy korespondencji, w przypadku udostępnienia mojego 
adresu poczty elektronicznej osobom niepowołanym lub nieuprawnionego przejęcia kontroli nad moim 
adresem poczty elektronicznej przez osoby trzecie. Prosimy pamiętać, że przed realizacją Państwa 
uprawnień, musimy upewnić się, że mamy do czynienia z właściwą osobą, czyli odpowiednio Państwa 
zidentyfikować, np. na podstawie dokumentu tożsamości. 

Adres poczty elektronicznej Najemcy: ............................................................................... 

Kontaktowy numer telefonu Najemcy: ............................................................................... 

 

 

Podpis: _________________________ 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 
w Bielsku-Białej, w celu i zakresie (imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, telefon kontaktowy) 
niezbędnym do umożliwienia komunikacji za pomocą poczty elektronicznej i innych środków komunikacji 
elektronicznej.  

Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do 
treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym 
czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.  
 
 
 

 
 
Podpis: _________________________ 

 

Wypełnione, podpisane oświadczenie i zgodę (skan) 

 proszę przesłać na adres: ezgoda@zgm.eu  
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Informacja o przetwarzaniu danych osobowych  

Realizując obowiązek informacyjny, wynikający z artykułu 13. Rozporządzenia Parlamentu 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) – tzw. RODO, informujemy, że: 

1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej, 
z siedzibą przy ulicy Lipnickiej 26, 43-300 Bielsko-Biała, który jest samorządowym zakładem budżetowym 
Miasta Bielska-Białej, reprezentowanym przez Dyrektora. Kontakt z administratorem jest możliwy pod 
numerem tel.: 33 499 06 00 lub za pomocą poczty elektronicznej, pisząc na adres: sekretariat@zgm.eu. 
Do kontaktu z administratorem można też wykorzystać usługi ePUAP, czyli Elektronicznej Platformy Usług 
Administracji Publicznej. 

2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani / Pan 
bezpośrednio skontaktować we wszystkich sprawach związanych z ochroną Państwa danych osobowych: 
telefonicznie pod numerem 33 499 06 98 lub pisząc na adres poczty elektronicznej: iod@zgm.eu. 

3. Pani / Pana dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, telefon kontaktowy 
będą przetwarzane w celu umożliwienia dostarczania korespondencji (w tym faktur) drogą elektroniczną, 
na podstawie uzyskanej od Pani / Pana zgody na przetwarzane tych danych. Podstawą prawną 
przetwarzania Pani / Pana danych osobowych, we wskazanym zakresie, jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 

4. Pani / Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów 
upoważnionych na podstawie odrębnych przepisów prawa. Dostęp do Pani / Pana danych będą posiadać 
jedynie osoby upoważnione przez Administratora do ich przetwarzania w ramach wykonywania swoich 
obowiązków służbowych. Administrator nie zamierza przekazywać Pani / Pana danych do państwa 
trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. Pani / Pana dane osobowe nie będą przetwarzane 
w sposób zautomatyzowany, ani też nie będzie stosowane wobec nich profilowanie. 

5. Pani / Pana dane osobowe, we wskazanym w punkcie 3 zakresie, będą przechowywane i przetwarzane do 
czasu wycofania udzielonej przez Panią / Pana zgody, chyba że przepisy prawa wskazują inne terminy 
przechowywania danych. Po upływie tego czasu Państwa dane usunięte. 

6. Informujemy, że przysługuje Pani / Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz 
otrzymania ich kopii, prawo żądania ich sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania tych danych, a także prawo do przenoszenia swoich danych osobowych. 

7. W każdej chwili przysługuje Pani / Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, oraz 
prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych – w zakresie, w którym Pani / Pana dane 
są na podstawie zgody przetwarzane. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem. Oświadczenie o wycofaniu zgody 
na przetwarzanie danych osobowych można przesłać drogą elektroniczną na adres iod@zgm.eu lub na 
adresy wskazane punkcie 1 lub 2. 

8. Jeżeli uważacie Państwo, że przetwarzamy Państwa dane niezgodnie z prawem, możecie Państwo złożyć 
w tej sprawie skargę do organu nadzorczego – to jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa. 

9. Podanie danych osobowych, we wskazanym w punkcie 3 oraz formularzu zgody zakresie, jest dobrowolne, 
jednakże konieczne do prawidłowej realizacji celów, w jakich zostały zebrane. Niepodanie w/w danych lub 
brak ich poprawnej weryfikacji przez pracownika ZGM spowoduje brak możliwości komunikacji w formie 
elektronicznej. 
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