Łódź, dnia …………………………………………………..

WNIOSEK REJESTRACYJNY
DOSTĘPU DO WYDZIELONEJ SEKCJI STRONY WWW SPÓŁDZIELNI
PRZEZNACZONEJ WYŁĄCZNIE DLA ZAREJESTROWANYCH I ZWERYFIKOWANYCH
CZŁONKÓW S.M. „POJEZIERSKA” W ŁODZI
Imię i nazwisko
Zasób w S.M. „Pojezierska”, dzięki któremu
zgłaszający wszedł w poczet członków Spółdzielni
Adres zamieszkania (pominąć, jeśli taki sam j.w.)
Telefon do kontaktu
Adres email
Ja niżej podpisany(-a) zgłaszam niniejszym chęć dostępu do wydzielonej sekcji strony www Spółdzielni
Mieszkaniowej „Pojezierska” w Łodzi, której adres URL to https://www.pojezierska.pl
Składając podpis oświadczam jednocześnie, że:





jestem członkiem Spółdzielni nie zawieszonym w prawach,
zapoznałem(-am) się z „Regulaminem rejestracji i dostępu członków S.M. Pojezierska w Łodzi
do wydzielonej podstrony strony internetowej S.M. Pojezierska z materiałami wyłącznie dla
zarejestrowanych członków Spółdzielni”,
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku w celu
umożliwienia dostępu upoważnionym członkom spółdzielni do wydzielonej części strony www.

Zgłaszam chęć odbioru pary login/hasło potrzebnych do zalogowania na stronie:
Osobiście, po uprzednim poinformowaniu mnie na nr telefonu / adres email (niepotrzebne skreślić)
podany wyżej (lub upływie 28 dni od daty złożenia niniejszego wniosku w przypadku niepoinformowania)
Na adres email podany wyżej (rozumiem, że w przypadku otrzymania emaila z danymi logowania
niezwłocznie potwierdzę ten fakt mailem zwrotnym, a w przypadku jego nieotrzymania w ciągu
24 dni od daty złożenia niniejszego wniosku zgłoszę to do spółdzielni np. telefonicznie)

LOGIN: ……………………………………………………………………… HASŁO: ………………………………………………………………………

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

Podpis składającego wniosek

Podpis osoby upoważnionej z ramienia
S.M. „Pojezierska” w Łodzi

Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pojezierska” z siedzibą przy ul. Sierakowskiego 65A, 91-324 Łódź
Przetwarzanie Państwa danych osobowych przez SM Pojezierska odbywa się w ramach korzystania przez Państwa z członkostwa lub u sług spółdzielni.
Państwa dane osobowe – zgodnie z obowiązującym prawem – SM Pojezierska - będzie mogła przekazać podmiotom przetwarzającym je na zlecenie
spółdzielni oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub organom ścigania. Osoby fizyczne,
których dane dotyczą dysponują m. in. prawem żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwar zania, a także
wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgłoszenia sprzeciwu oraz skorzystania z innych praw wymienionych szczegółowo w polityce
prywatności. Każde przetwarzanie Państwa danych musi być oparte na właściwej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej.
Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych w celu świadczenia przez SM Pojezierska usług, jest niezbędność do wykonania działań statutowych,
umów, zleceń oraz Państwa zamówień.

Łódź, dnia …………………………………………………..

WYREJESTROWANIE DOSTĘPU

Powód wyrejestrowania:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

Podpis osoby rezygnującej z dostępu
(niewymagany w przypadku
wyrejestrowania dyscyplinarnego)

Podpis osoby upoważnionej z ramienia
S.M. „Pojezierska” w Łodzi

