Chorzów, ………………………..…..
OŚWIADCZENIE
IMIĘ:

…………………………………………………………………………….

NAZWISKO:

……………………………………………………………………………

Adres zamieszkania:

……………………………………………………………………………

Adres do korespondencji:

…………………………………………………………………………….

Adres poczty elektronicznej:

…………………………………………………………………………….

Numer telefonu:

…………………………………………………………………………….

1. Wyrażam zgodę na wysyłanie i otrzymywanie korespondencji za pomocą:



poczty elektronicznej
wiadomości tekstowych SMS

od ADM Chorzów Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie (41-500) przy ul. Chopina 10/2, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy
pod numerem KRS 0000554435, NIP 6272741280, REGON: 361327626, i w tym celu udostępniam wyżej
wymieniony adres poczty elektronicznej i numer telefonu.
Korespondencja będzie obejmować w szczególności:
a)

informacje (przypomnienia) o planowanych przeglądach technicznych, odczytach wodomierzy,
podzielników ciepła, o terminach legalizacji wodomierzy,
b) informacje (przypomnienia) o terminach zebrań, terminach i wynikach głosowania nad uchwałami
podejmowanymi w drodze indywidualnego zbierania głosów,
c) informacje o pracach awaryjnych, konserwacjach,
d) dokumenty związane z zebraniami Wspólnoty Mieszkaniowej, w tym zaproszenia na zebrania, projekty
uchwał,
e) dokumenty związane ze stanem konta, w tym informacje o ewentualnej nadpłacie lub zadłużeniu
(wezwania do zapłaty),
f) dokumenty rozliczeniowe, jak rozliczenia mediów, zaliczek na utrzymanie nieruchomości wspólnej,
g) inne dokumenty związane z zarządzaniem nieruchomością,
h) newslettery wysyłane przez ADM Chorzów Sp. z o.o.
……………………………………………………………………..

data i podpis
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach



związanych z wysyłaniem i otrzymaniem korespondencji za pomocą poczty elektronicznej i
wiadomości tekstowych SMS
marketingowych

przez ADM Chorzów Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie (41-500) przy ul. Chopina 10/2, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy
pod numerem KRS 0000554435, NIP 6272741280, REGON: 361327626
Ewentualna zmiana siedziby spółki ADM Chorzów Sp. z o.o. nie powoduje konieczności zmiany zapisów oświadczenia.

……………………………………………………………………..

data i podpis

Zgodnie z art., 24 ust. Pkt 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, podanie danych jest
dobrowolne, a ponadto przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

