
_____________________________     ______________________ 
imię i nazwisko                                                                                                                                                       miejscowość i data 

_____________________________ 
ulica nr budynku i nr mieszkania 

_____________________________ 
kod pocztowy, miejscowość 

 

 

 

 

 

Zakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa  
ZASTAL 
ul. Konstruktorów 28/2 
65-119 Zielona Góra 

 
 
 
 

WNIOSEK 
o uzyskanie dostępu do dokumentów,  

publikowanych na stronie internetowej Spółdzielni  
dla Członków Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej ZASTAL 

 
 
 
 
Wnoszę o nadanie dostępu do dokumentów, o których mowa w art. 81 ust. 3 ustawy o 
spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. 2001 Nr 4 poz. 27), publikowanych na stronie 
internetowej Spółdzielni www.zsmzastal.pl w zakładce „Członkowie”.  
 
Proszę o przekazanie danych do logowania na adres e-mail:  

 

_______________________________________________ 

 
Oświadczam, że zapoznał-em / am się z Regulaminem dostępu do dokumentów, 
udostępnionych na stronie internetowej Spółdzielni dla Członków Zakładowej Spółdzielni 
Mieszkaniowej ZASTAL i akceptuję zawarte w nim zasady. 
 

 

 

_______________________________ 
       podpis Członka 

 

http://www.zsmzastal.pl/


KLAUZULA INFORMACYJNA 

 W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych przez Zakładową Spółdzielnię 
Mieszkaniową ZASTAL informujemy, że na podstawie 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 (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych) zwanych dalej RODO będą Pani/Panu przysługiwały prawa:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakładowa Spółdzielnia 
Mieszkaniowa ZASTAL z siedzibą w Zielonej Górze przy ulicy Konstruktorów 28/2.  

2.  Z Inspektorem Ochrony Danych może Pani/Pan kontaktować się listowanie na adres 
siedziby Spółdzielni lub za pośrednictwem poczty e-mail na adres 
poczta@zsmzastal.pl.  

3. Pani/Pana dane przetwarzane będą w celu realizacji uprawnień członka do dostępu do 
dokumentów, o których mowa w art. 81 ust. 3 ustawy o spółdzielniach 
mieszkaniowych (Dz. U. 2001 Nr 4 poz. 27) na stronie internetowej Spółdzielni.  

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. 
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na 

podstawie przepisów prawa oraz na podstawie umów powierzenia danych.  
6. Pani/Pana dane będą przechowywane do czasu utraty przez Panią/Pana członkostwa w 

Spółdzielni lub wygaśnięcia roszczeń.  
7. Spółdzielnia nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa 

trzeciego lub organizacji międzynarodowej.  
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich 

sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do 
cofnięcia zgody w dowolnym momencie, prawo do przenoszenia danych, prawo do 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.  

9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 
dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 
z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

 
 

 

mailto:poczta@zsmzastal.pl

