
 
 

Wniosek o dostęp do modułu IOK (e-kartoteka) 
 

Nazwisko członka/właściciela:     …..…………………………………………………………… 

Imię (imiona):     …..…………………………………………………………… 

Seria i nr dowodu osobistego:   …..…………………………………………………………… 

Adres zamieszkania:    …..…………………………………………………………… 

Telefon kontaktowy:     …..…………………………………………………………… 

Adres e-mail:     …..…………………………………………………………… 

Wnoszę o elektroniczny podgląd do rozliczeń n/w posiadanych lokali mieszkalnych, lokali 

użytkowych, garaży i miejsc postojowych*) w zasobach SM „FILAR” usytuowanych przy ul.:  

1. ………………………………………………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………………………………………………… 

3. ………………………………………………………………………………………………………… 

4. ………………………………………………………………………………………………………… 

Oświadczam, że : 

1.  znam i akceptuję warunki korzystania z usługi e-kartoteka oraz kwituję odbiór 

Identyfikatora użytkownika oraz tymczasowego hasła dostępu,  

2.  wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na przesyłanie przez Spółdzielnię drogą 

elektroniczną na wskazany we wniosku email e-korespondencji (wygenerowanej 

elektronicznie przez Spółdzielnię),  

3.  korespondencję wysłaną za pośrednictwem poczty elektronicznej 

(automat@mieszkania-filar.pl oraz smfilar@o2.pl) uznaję za skutecznie doręczoną. 

 
………………………………………………..   …………..……………………………………….. 
       Data i czytelny podpis  wnioskodawcy                           (potwierdzam tożsamość wnioskodawcy) 
 
 

_____________ 
*- niepotrzebne skreślić  
 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 
(RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. 
z 2018 poz. 1000), zgłaszając niniejszy wniosek, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych (imię, nazwisko, adres, nr telefonu, adres e-mail) przez SM „FILAR” w Elblągu dla realizacji 
powyższych celów. 
 
 
 

………..…………………. 
Podpis wnioskodawcy 

  

mailto:automat@mieszkania-filar.pl
mailto:smfilar@o2.pl


Klauzula informacyjna 

 
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 (RODO) 
z dnia 27 kwietnia 2016 informuje się, iż: 
1. Administratorem danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „FILAR” w Elblągu, 

ul. M. Konopnickiej 2a/18, 82-300 Elbląg. 
2. Kontakt SM „FILAR” – tel. 55 2343723 , e-mail: smfilar@o2.pl 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb niezbędnych w procesie realizacji celów 

statutowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 
2016/679 (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 
2018 r. (Dz.U.  z 2018 poz. 1000). 

4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres jaki posiada Pani/Pan prawa do lokalu, 
a po ustaniu tej okoliczności – do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych 
z posiadaniem prawa do lokalu. 

5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania 
danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 
sprostowania, usunięcia (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w Art. 17 RODO) lub ograniczenia 
przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. 

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 

8. Pani/Pana dane nie będą podlegały formie zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym 
nie będą podlegały profilowaniu i nie będą przekazywane do państw trzecich (poza UE). 


