
                                                                                                                                                          Załącznik nr 1 

���������������������..                                                                       do Regulaminu doręczania korespondencji  
                       (imię i nazwisko)                                                                                                     oraz  udzielania informacji telefonicznych  

użytkownikom lokali w zasobach  

Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej  

#####################.. 
              (adres lokalu w zasobach OSM) 

 
#####################.. 
                       (telefon do kontaktu) 

������������, dnia �������� 

 
 

Oświadczenie o sposobie doręczania korespondencji dotyczącej lokalu w zasobach 

Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej*       

 
* w przypadku gdy składającemu oświadczenie przysługuje tytuł prawny do kilku lokali, wskazany poniżej sposób  

doręczania dotyczy wszystkich lokali 
 

1. Zgoda na dokonywanie doręczeń korespondencji ze Spółdzielni do skrzynki pocztowej, 

ze skutkiem prawnym doręczenia1) 
W przypadku wyboru tego sposobu doręczania korespondencji , niniejsze oświadczenie można złożyć w :                          

biurze Spółdzielni przy ul.gen.J.Hallera 13, biurze Administracji Osiedla Nr 1 przy ul.gen.J.Hallera 13A/26, biurze 

Administracji Osiedla Nr 2 przy ul.H.Sienkiewicza 3/1 lub wysłać drogą pocztową.  

 

2. Zgoda na dokonywanie doręczeń korespondencji na wskazany adres (inny niż adres 

w zasobach Spółdzielni)1) 
W przypadku wyboru tego sposobu doręczania korespondencji , niniejsze oświadczenie wraz z załącznikiem nr 2 można 

złożyć w : biurze Spółdzielni przy ul.gen.J.Hallera 13, biurze Administracji Osiedla Nr 1 przy ul.gen.J.Hallera 13A/26, 

biurze Administracji Osiedla Nr 2 przy ul.H.Sienkiewicza 3/1 lub wysłać drogą pocztową.  

 

 

3. Zgoda na dokonywanie doręczeń korespondencji w formie elektronicznej1) 
          W przypadku wyboru tego sposobu doręczania korespondencji , niniejsze oświadczenie wraz z  załącznikiem nr 3 

należy złożyć osobiście w : biurze Spółdzielni przy ul.gen.J.Hallera 13, biurze Administracji Osiedla Nr 1 przy 

ul.gen.J.Hallera 13A/26, biurze Administracji Osiedla Nr 2 przy ul.H.Sienkiewicza 3/1. 

 
1)
 Zaznaczyć właściwy (tylko jeden) kwadrat  

 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem doręczania korespondencji oraz  udzielania informacji 

telefonicznych użytkownikom lokali w zasobach Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, akceptuję jego 

postanowienia oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym 

formularzu dla potrzeb niezbędnych do realizacji doręczania korespondencji (zgodnie z Ustawą z dnia 

10.05.2018r. o Ochronie Danych Osobowych, Dz.U.2018, poz.1000 z 24.05.2018r.). 

 

UWAGA: Jeżeli lokal posiada kilka osób uprawnionych / właścicieli, oświadczenie podpisują  wszystkie osoby 

uprawnione / właściciele lokalu lub wyznaczony pełnomocnik. 

 

 

��������������������..����..���������������. 
 czytelny  podpis osób  uprawnionych / właścicieli  

 

W trybie art.13 ust.1 i 2 RODO, informujemy: 

1. Administratorem Pani(a) danych jest Ostrołęcka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Ostrołęce (OSM), ul.gen.J.Hallera 13, która 

przetwarza Pani(a) dane zgodnie z art.6.ust.1 lit.a RODO. 

2. Pani(a) dane osobowe przetwarzane będą dla celów niezbędnych do wysyłania korespondencji, o której mowa powyżej. 

3. Przysługuje Pani(u) prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

4. Przysługuje Pani(u) prawo do żądania dostępu do danych dotyczących Pani(a) osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu.  

5. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zgodności z art.77 RODO. 

 



 

 

 

 

Załącznik nr 2  

���������������������..                         do Regulaminu doręczania korespondencji  
                 (imię i nazwisko)                                                                                                           oraz  udzielania informacji telefonicznych  

użytkownikom lokali w zasobach  

Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej  

#####################.. 
      (adres lokalu w zasobach OSM) 

 

 
#####################.. 
                    (telefon do kontaktu) 

������������, dnia������.�.. 
 
 

 
W N I O S E K 

o przesyłanie korespondencji na adres do korespondencji inny niż adres lokalu,  
którego dotyczy korespondencja 

 
 

Proszę o przesyłanie wszelkiej korespondencji dotyczącej lokalu położonego: 

w Ostrołęce przy ul. ������������.������nr budynku ����nr lokalu����... 

na poniższy adres: 

 

�����������...........................................................................................................                        
Imię i nazwisko  

 
 
��������....................................................................................................................... 

adres korespondencyjny 
 
 
 
Oświadczam, że wyrażam zgodę na obciążanie mnie opłatą ryczałtową za doręczanie korespondencji 
zgodnie z § 4 Regulaminu doręczania korespondencji oraz  udzielania informacji telefonicznych 
użytkownikom lokali w zasobach Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej. 
 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem doręczania korespondencji oraz  udzielania informacji 

telefonicznych użytkownikom lokali w zasobach Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, akceptuję jego 

postanowienia oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym 

formularzu dla potrzeb niezbędnych do realizacji doręczania korespondencji (zgodnie z Ustawą z dnia 

10.05.2018r. o Ochronie Danych Osobowych, Dz.U.2018, poz.1000 z 24.05.2018r.). 

 
UWAGA: Jeżeli lokal posiada kilka osób uprawnionych / właścicieli, wniosek podpisują  wszystkie osoby 

uprawnione / właściciele lokalu lub wyznaczony pełnomocnik. 

 

 

 

 

��������������������..����..���������������. 
 czytelny  podpis osób  uprawnionych / właścicieli  

 

 

W trybie art.13 ust.1 i 2 RODO, informujemy: 

1. Administratorem Pani(a) danych jest Ostrołęcka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Ostrołęce (OSM), ul.gen.J.Hallera 13, która 

przetwarza Pani(a) dane zgodnie z art.6.ust.1 lit.a RODO. 

2. Pani(a) dane osobowe przetwarzane będą dla celów niezbędnych do wysyłania korespondencji, o której mowa powyżej. 

3. Przysługuje Pani(u) prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

4. Przysługuje Pani(u) prawo do żądania dostępu do danych dotyczących Pani(a) osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu.  

5. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zgodności z art.77 RODO. 

 



 

 

 

Załącznik nr 3  

���������������������..                        do Regulaminu doręczania korespondencji  
                              (imię i nazwisko)                                                                                              oraz  udzielania informacji telefonicznych  

użytkownikom lokali w zasobach  

#####################..                               Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej  
              (adres lokalu w zasobach OSM) 

 

�����������, dnia �������� 
#####################.. 
 (telefon do kontaktu) 
 

 
 

 

Wniosek o doręczanie korespondencji w formie elektronicznej
* 

 

 Niniejszym wnoszę o przekazywanie wszelkiej korespondencji kierowanej do mnie przez Ostrołęcką 

Spółdzielnię Mieszkaniową, w szczególności takiej jak informacje o wymiarach opłat oraz rozliczeniach 

mediów i innych związanych z użytkowanymi przeze mnie lokalami w formie dokumentu elektronicznego, na 

podany adres email: 

 

Prosimy o wypełnienie drukowanymi literami: 

 

 

 

 

Jednocześnie oświadczam, że korespondencja wysłana przez Ostrołęcką Spółdzielnię 

Mieszkaniową na podany adres poczty elektronicznej ma moc pism doręczonych przez pocztę za 

potwierdzeniem odbioru. 

 Oświadczam, że zobowiązuję się do systematycznego odbioru poczty elektronicznej. 

 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem doręczania korespondencji oraz  udzielania 

informacji telefonicznych użytkownikom lokali w zasobach Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, akceptuję 

jego postanowienia oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w 

niniejszym formularzu dla potrzeb niezbędnych do realizacji doręczania korespondencji (zgodnie z Ustawą z 

dnia 10.05.2018r. o Ochronie Danych Osobowych, Dz.U.2018, poz.1000 z 24.05.2018r.). 

  
UWAGA: Jeżeli lokal posiada kilka osób uprawnionych / właścicieli, wniosek podpisują  wszystkie osoby 

uprawnione / właściciele lokalu lub wyznaczony pełnomocnik. 

 

 

 

 

��������������������..����..���������������. 
 czytelny  podpis osób  uprawnionych / właścicieli  

 

 

 

Podpis pracownika Spółdzielni przyjmującego wniosek����������������� 
                                                                                                                             data, pieczęć imienna i podpis pracownika 

 

 

W trybie art.13 ust.1 i 2 RODO, informujemy: 

1. Administratorem Pani(a) danych jest Ostrołęcka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Ostrołęce (OSM), ul.gen.J.Hallera 13, która 

przetwarza Pani(a) dane zgodnie z art.6.ust.1 lit.a RODO. 

2. Pani(a) dane osobowe przetwarzane będą dla celów niezbędnych do wysyłania korespondencji, o której mowa powyżej. 

3. Przysługuje Pani(u) prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

4. Przysługuje Pani(u) prawo do żądania dostępu do danych dotyczących Pani(a) osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu.  

5. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zgodności z art.77 RODO. 


