
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Piaski”     Wzór nr 1  (09/2019)
w Białymstoku
ul. Legionowa 9A
15-281 Białystok

OŚWIADCZENIE
 O WYBORZE SPOSOBU KORESPONDENCJI

……………………………………………………………………… PESEL: ………………………………
            imię i nazwisko osoby składającej  oświadczenie

Adres lokalu w Spółdzielni: ………………………………………………………………………………………………..

Nr telefonu:  …………………………………

Oświadczam, że:    /zaznaczyć przez wzięcie w kółeczko literki A lub B jeden z wybranych wariantów A  lub B / 

A. wyrażam (podtrzymuję) zgodę na przesyłanie przez Spółdzielnię Mieszkaniową  „Piaski” w Białymstoku
wszelkiej korespondencji do mnie w formie listownej na podany poniżej adres korespondencyjny:

……………………………………………………………………………………………………………………….
                                             wpisać aktualny adres korespondencyjny

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

     Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów związanych
z kierowaną do mnie korespondencją.

B. rezygnuję  z  wysyłania  do  mnie  korespondencji  listownej  ze  Spółdzielni  Mieszkaniowej  „Piaski”  w
Białymstoku  na  wcześniej  podany  adres  korespondencyjny  i  jednocześnie  wyrażam  zgodę  na
sukcesywne  powiadamianie  mnie  o  zamieszczeniu  przez  Spółdzielnię  Mieszkaniową  „Piaski”  w
Białymstoku  wszelkiej  nowej  korespondencji  do  mnie  na  poufnym indywidualnym koncie  e-BOK  na
stronie internetowej Spółdzielni, w tym: informacji o wysokości opłat eksploatacyjnych, specyfikacji salda,
informacji o saldzie rozrachunków, rozliczenia zużycia wody, rozliczenia zużycia mediów, a także innej
korespondencji dotyczącej użytkowania lokalu, na podany poniżej adres e-mailowy:

……………………………………………………………………………………………………………………….
 wpisać adres e-mail starannie i czytelnie

    1. Zobowiązuję się do uzyskania dostępu do poufnego indywidualnego konta e-BOK (elektronicznego
        biura obsługi  klienta)  na stronie internetowej  Spółdzielni  poprzez osobiste  pobranie w Biurze
        Spółdzielni loginu i hasła do konta (dotyczy tych osób, które tego dotąd nie uczyniły).
    2. Oświadczam, że korespondencję wysłaną do mnie elektronicznie i na moje indywidualne konto
         e-BOK uważam za skutecznie dostarczoną z dniem wysłania przez Spółdzielnię.
    3. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów związanych
         z kierowaną do mnie korespondencją.
    4. Oświadczam, że poinformowany/-a/ zostałem/-am/ o prawie do pisemnego wycofania w każdym
         czasie zgody na przesyłanie korespondencji drogą elektroniczną, w wyniku czego Spółdzielnia
         Mieszkaniowa  „Piaski”  w  Białymstoku  utraci  prawo  do  przesyłania  korespondencji  drogą
         elektroniczną,  począwszy  od dnia  następnego  po  otrzymaniu  pisemnego  zawiadomienia  o
         wycofaniu niniejszego oświadczenia (listem poleconym lub złożonym sekretariacie).  
    5. W przypadku zmiany adresu e-mail zobowiązuję się do pisemnego powiadomienia o tym Spółdzielni
        Mieszkaniowej „Piaski” w Białymstoku i podania aktualnego.

            ……….………………………………                                ……..……………………………………………………
                    miejscowość, data                          Czytelny podpis osoby składającej oświadczenie


