
     TA-III . 
….............................................................      Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bałtyk” w Gdyni          

(imię i nazwisko użytkownika lokalu)       ul. Zgoda 8; 81-361 Gdynia 

…......................................................                   INFORMACJA  O  STANIE  WODOMIERZY ** 
(adres lokalu)                         Stan wodomierzy na dzień: 31.05.2022 – podać tylko pełne m3 

…......................................................    1. Zw – nr wodomierza: .………................................ stan: .................... m3 

numer telefonu (podanie nieobowiązkowe)*    2. Cw – nr wodomierza: .………................................ stan: .................... m3 

    3. Zw – nr wodomierza: .………................................ stan: .................... m3 

    4. Cw – nr wodomierza: .………................................ stan: .................... m3 

Ilość osób zamieszkałych w lokalu: ……    5. .......................................................................... stan: …................ m3 

*   Podanie numeru telefonu nie jest obowiązkowe ale umożliwi korektę ewentualnych błędów w odczycie. Osoba podająca numer telefonu wyraża zgodę na jego przetwarzanie  

przez Spółdzielnię  Mieszkaniową  „Bałtyk” w Gdyni jako administratora danych osobowych w celu kontaktowania się z nią w sprawach związanych z wyjaśnieniem treści 

niniejszego oświadczenia. Prawo do wycofania niniejszej zgody przysługuje w dowolnym momencie przez złożenie pisemnego oświadczenia. Wycofanie niniejszej zgody nie 

wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie niniejszej zgody przed jej wycofaniem.  

**  Informację o stanie wodomierzy należy przekazać w terminie do: 07.06.2022 do Administracji Osiedla zgodnej z adresem lokalu lub na jej adres e-mail: 

osiedle3@smbaltyk.pl  Brak podania informacji w tym terminie będzie skutkował rozliczeniem zużycia wody na podstawie danych z poprzedniego okresu 

rozliczeniowego. 

 

….................................                            .............................................................          Informacja RODO  na odwrocie- 

             (data)        (czytelny podpis użytkownika lokalu)  

 

 
 

Zgodnie z art. 13 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 (ogólnego rozporządzenia              

o ochronie danych) informujemy, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu jest Spółdzielnia Mieszkaniowa 

„Bałtyk” w Gdyni, adres siedziby: ul. Zgoda 8, 81-361 Gdynia, numer telefonu: 58-620-15-01, adres e-mail: sm.baltyk.gdynia@smbaltyk.pl  Dane osobowe 

podane na formularzu są przetwarzane w celach statutowych i ustawowych Spółdzielni oraz związanych z zarządzaniem nieruchomościami. Na zasadach 

określonych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo                         

do przenoszenia danych. W przypadku, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w określonym celu odbywa się wyłącznie na podstawie Pani/Pana 

zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania 

danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych. Dalsze informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych można uzyskać na stronie internetowej: 

www.smbaltyk.pl  lub  pod adresem siedziby Spółdzielni. 

 


