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Wniosek o dostęp do dokumentów Spółdzielni Mieszkaniowej 
w Bielsku Podlaskim zgodnie z art. 81 ust. 3 ustawy  

z 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych 
 

 
 
 

 

Klauzula informacyjna 
 
 

Niniejszym oświadczam, iż 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) zostałam(em) poinformowana(y), że: 
 

1) Administratorem zbieranych i przetwarzanych danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa w 
Bielsku Podlaskim z siedzibą przy ul. 11 Listopada 10 w Bielsku Podlaskim (KRS 0000040845), zwana 
dalej Spółdzielnią. 

2) W celu uzyskania informacji dotyczących przetwarzanych przez Spółdzielnię danych osobowych może się 
Pan/Pani skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych przez formularz kontaktowy na stronie 
www.smbp.pl, pod adresem email: iod@smbp.pl; pod numerem telefonu 85 731 2000; lub pisemnie na 
adres siedziby Spółdzielni wskazany w punkcie 1). 

3) Zbierane dane osobowe są przetwarzane w celu: 
a) nadania uprawnień dostępu do dokumentów na stronie www.smbp.pl, tj. Panelu Członka Spółdzielni, 

które Spółdzielnia jest zobowiązana zamieszczać na podstawie art. 81 ust. 3 ustawy z 15 grudnia 2000 
roku o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 845 z późn. zm.) - w zakresie 
umożliwiającym jednoznaczną identyfikację osoby jako członka Spółdzielni - cel zgodny z art. 6 ust 1 
lit. c RODO, 

b) archiwalnym (dowodowym), tj. zapewnienia realizacji prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia 
informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów - cel zgodny z art. 6 ust 1 lit. f RODO, 

c) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, tj. zapewnienia realizacji prawnie 
uzasadnionego interesu Spółdzielni lub interesu osób trzecich - cel zgodny z art. 6 ust 1 lit. f RODO. 

4) Podanie loginu (w szczególności adresu e-mail) jest dobrowolne, jednakże jest konieczne w celu 
umożliwienia Spółdzielni realizacji obowiązku prawnego określonego w pkt 3 – zgodnie z art. 6 ust 1 lit. b 
RODO niepodanie tych danych lub niewyrażenie zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia realizację 
dostępu do dokumentów, zamieszczonych w Panelu Członka Spółdzielni. 
W przypadku wyrażenia przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych osobowych, może Pan/Pani 
wycofać ją w dowolnym momencie. W tym celu należy zwrócić się do Administratora Danych. Cofnięcie 
zgody na przetwarzanie loginu oznacza rezygnację z dostępu do Panelu Członka Spółdzielni. Cofnięcie 
zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 
przed jej wycofaniem.  
Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści podanych danych, otrzymania ich kopii oraz możliwość ich 
uzupełnienia i aktualizowania bądź sprostowania.  
Ma Pan/Pani prawo żądać wstrzymania bądź ograniczenia przetwarzania lub usunięcia danych, które 
zebrano za Pana/Pani zgodą.  
Ma Pan/Pani także prawo do przeniesienia danych osobowych. 

5) Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w celach marketingowych, nie będą profilowane i nie 
będą przekazywane osobom trzecim, z wyjątkiem sytuacji, o której mowa w pkt 6). 

6) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane na żądanie uprawnionych urzędów, organów i instytucji na 
podstawie obowiązujących przepisów prawa. 

7) Pana/ Pani dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres posiadania członkostwa w Spółdzielni. Po 
ustaniu członkostwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w calach archiwalnych lub realizacji 
roszczeń związanych z okresem członkostwa. 

8) W przypadku przetwarzania zebranych danych osobowych w sposób sprzeczny z RODO Przysługuje 
Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa UODO z siedzibą w Warszawie, 
ul. Stawki 2). 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 ............................................................................ 
 Własnoręczny podpis osoby składającej oświadczenie 
 

  

Bielsk Podlaski, dnia   -   -     

http://www.smbp.pl/
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DANE OSOBOWE CZŁONKA: 

Imię (imiona) i nazwisko 

Adres zamieszkania Ulica (miejscowość), nr 

- 
Poczta 

PESEL 

Do 
Spółdzielni Mieszkaniowej 
w Bielsku Podlaskim 
ul. 11 Listopada 10 
17-100 Bielsk Podlaski

Wniosek 

Ja, niżej podpisany, członek Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielsku Podlaskim, wnoszę o wydanie 
hasła pierwszego logowania do Panelu Członków Spółdzielni na stronie www.smbp.pl. 

Jako LOGIN ustanawiam następujący adres e-mail: 

Hasło pierwszego logowania: proszę zaznaczyć właściwy kwadrat 

 proszę przesłać pocztą na wskazany adres:

Adres do korespondencji 
proszę wskazać adres, jeżeli jest inny 
niż adres zamieszkania podany wyżej 

Ulica (miejscowość), nr 

- 
Poczta 

 odbiorę osobiście. 

............................................................................ 
            Podpis wnioskodawcy 

Adnotacje służbowe: 

Stwierdzam, iż wnioskodawca figuruje / nie figu-

ruje** w rejestrze członków Spółdzielni: 

……………………………………………………… 
Data oraz podpis upoważnionego pracownika 

Potwierdzam wydanie / wysłanie** hasło pierw-

szego logowania do Panelu Członka Spółdzielni: 

……………………………………………………… 
Data oraz podpis osoby odbierającej / wysyłającej *

*  adres e-mail będzie służył do administrowania przez wnioskodawcę kontem użytkownika Panelu Członka Spółdzielni, np. w celu 
odzyskiwania hasła w przypadku jego zagubienia. 

**  niepotrzebne skreślić 

http://www.smbp.pl/
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