
Wyciąg z Zarządzenia nr 1/2016 Zarządu SM „Osiedle 
Młodych” w Poznaniu z dnia 14.01. 2016 r. w sprawie: 
ujednolicenia zasad dotyczących ochrony danych 
osobowych w Spółdzielni 
 
Wyciąg z Zarządzenia nr 1/2016 Zarządu SM „Osiedle Młodych” w Poznaniu z dnia 
14.01. 2016 r. w sprawie: ujednolicenia zasad dotyczących ochrony danych osobowych 
w Spółdzielni 
 

1. Zabrania się udzielania przez pracowników Spółdzielni mieszkańcom Spółdzielni 
oraz innym osobom informacji telefonicznych dotyczących m.in. danych 
osobowych mieszkańców zamieszkałych w zasobach Spółdzielni oraz informacji 
dotyczących zadłużeń lokali mieszkalnych. W takim przypadku, na wniosek 
mieszkańca, może zostać udzielona pisemna informacja, wysłana na adres osoby 
uprawnionej do lokalu. 

2. W zakresie danych dotyczących członka Spółdzielni, w tym prawa do lokalu, 
dopuszcza się przekazywanie członkom Spółdzielni lub osobom posiadającym 
tytuł prawny do lokalu informacji za pomocą poczty elektronicznej po spełnieniu 
następujących wymogów: 

 członek Spółdzielni lub osoba posiadająca tytuł prawny do lokalu winna 
osobiście zgłosić się do danego Kierownictwa Osiedla i, po jej identyfikacji 
przez pracownika Spółdzielni za pomocą dowodu tożsamości, złożyć 
oświadczenie o przesyłaniu przez Spółdzielnię informacji na wskazany w tym 
oświadczeniu adres poczty elektronicznej, 

 członek Spółdzielni (lub osoba posiadająca tytuł prawny do lokalu), który nie 
może osobiście udać się do Kierownictwa osiedla, winien przesłać stosowne 
oświadczenie potwierdzone notarialnie. 

 
3. Wzór oświadczenia, o którym mowa powyżej stanowi Załącznik nr 3 do 

niniejszego Zarządzenia. 
4. Informacja o zgodzie na przesyłanie przez Spółdzielnię informacji na wskazany w 

oświadczeniu adres poczty elektronicznej zostanie zapisana w systemie 
informatycznym „Rejestr”, a oświadczenie zostanie złożone do akt członkowskich. 

5. Przekazywanie informacji pocztą elektroniczną nie zastępuje oświadczeń woli 
Spółdzielni, dla których ważności przepisy prawa przewidują wymóg co najmniej 
formy pisemnej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 3 do  

Zarządzenia Zarządu nr  1/2016 

 
………………….…... 
imię i nazwisko 

……………………… 

……………………… 
adres 
 
 

Oświadczenie 
 
Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na przekazywanie przez Spółdzielnię 

Mieszkaniową „Osiedle Młodych” w Poznaniu, informacji dotyczących mojej osoby, 

jako członka Spółdzielni lub jako osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu 

mieszkalnego  …………………………………………… 

…………………………………………………….. oraz wszystkich informacji 

dotyczących ww. lokalu mieszkalnego, za pomocą poczty elektronicznej na niżej 

wskazany adres:   

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

 
 
 
 
             * 
 
Poznań, dnia ………………….                                    ………………………. 
                                                                                                podpis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Członek Spółdzielni (lub osoba posiadająca tytuł prawny do lokalu), który nie może osobiście 

udać się do Kierownictwa Osiedla lub Zarządu Spółdzielni, winien przesłać niniejsze 
oświadczenie potwierdzone notarialnie. 


