
Formularz zgłoszeniowy do użytkowania KONTA na stronie www.smpn.pl.  

 

Kraków, dnia ….................... 

Formularz zgłoszeniowy do KONTA  

Administrator systemu oświadcza, że poniższe dane zbierane są w celu 
udostępnienia możliwości uzyskiwania drogą elektroniczną informacji 
zastrzeżonych dla członków Spółdzielni Mieszkaniowej Pracowników Nauki 
w Krakowie (dalej SMPN). Administrator oświadcza również, że przysługuje 
Państwu prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość zgłoszenia ich 
zmiany.  

Imię i Nazwisko członka SMPN …….…………………………………………………… 

Adres lokalu w SMPN ……………………………………………………………………... 

Adres kontaktowy/korespondencyjny (miejscowość, kod pocztowy, nazwa 

ulicy, numer domu / lokalu) ……………………………………………………………. 

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

Telefon kontaktowy ……………………………………………………………………….. 

Adres e-mail ................................................................................................. 

 

............................................................. 

Czytelny podpis członka SMPN 

 

 

 

 

 

Verte 

 



Złożenie formularza zgłoszeniowego do uzyskania dostępu do KONTA 
zastrzeżonego dla członków SMPN jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na 
przetwarzanie danych osobowych przez Spółdzielnię Mieszkaniową 
Pracowników Nauki z siedzibą w Krakowie, ul. Reymonta 42. 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia 
Mieszkaniowa Pracowników Nauki z siedzibą w Krakowie, ul. Reymonta 42, 
zwana dalej SMPN. 

2. Dane osobowe podane na formularzu są przetwarzane na podstawie zgody 
osoby wyłącznie w celu udostępnienia KONTA służącego do przekazywania 
informacji zastrzeżonych dla członków SMPN przez okres korzystania z konta 
lub do momentu wycofania zgody przez osobę. 

3. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być podmioty upoważnione na 
podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące wsparcie techniczne 
lub organizacyjne dla Administratora na podstawie zawartych umów. 

4. Każda osoba posiada prawo do: •dostępu do swoich danych i otrzymania 
ich kopii; •sprostowania (poprawy) swoich danych; •usunięcia danych 
osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie wynika z obowiązku 
prawnego lub sprawowania władzy publicznej; •do ograniczenia 
przetwarzania danych. 

5. Każda osoba posiada ponadto prawo do wniesienia skargi do Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych na niewłaściwe przetwarzanie jej danych. 

6. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do udostępnienia do 
użytkowania KONTA.  

7. Żądania, oświadczenia i wszelką korespondencję dotyczącą danych 
osobowych należy przesłać w formie pisemnej na podany adres 
Administratora danych lub e-mailowo pod adresem poczty elektronicznej 
biuro@smpn.pl. 

 

Wyrażam zgodę na przesłanie przez Spółdzielnię Mieszkaniową Pracowników 
Nauki z siedzibą w Krakowie, ul. Reymonta 42 hasła dostępu do KONTA na 
podany przeze mnie adres e-mail. 

 

........................................................ 

Czytelny podpis członka SMPN 

 


