
Informacja 

 Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że istnieje możliwość otrzymywania bezpłatnych 

komunikatów poprzez SMS na komórkę.  

Informacje przekazywane tym sposobem dotyczyć będą spraw związanych ze Spółdzielnią np. 
awarii, przerw w dostawach mediów, wydarzeń kulturalnych, odczytów mediów itp. 

Aby otrzymywać  ww. komunikaty prosimy złożyć w Spółdzielni pisemny wniosek, lub wysłać 

SMS, z numeru na który mają być wysyłane komunikaty, na numer 693 460 440 o treści 

„KOMUNIKATY_TAK_ADRES_NUMER” (w miejsce słów „ADRES_NUMER”  należy podać adres 

mieszkania, którego mają dotyczyć informacje np. „KOMUNIKATY_TAK_CHOPINA_3/2”). 

Aktywacja usługi zostanie potwierdzona drogą SMS. W przypadku rezygnacji z otrzymywania 

informacji/zmiany numeru telefonu prosimy o kontakt w biurze Spółdzielni, lub wysłanie SMS z 

numeru na który są wysyłane informacje na numer 693 460 440 o treści „KOMUNIKATY_NIE”. 

Koszt wysłania SMS na nr 693 460 440 wg taryfy operatora. Spółdzielnia nie ponosi 

odpowiedzialności za treść oraz brak wysyłki powiadomienia. Ponadto Spółdzielnia zastrzega 

sobie prawo rezygnacji ze świadczenia ww. usługi bez podania przyczyny. Wysłanie SMS na 

numer 693 460 440 jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu powiadomień 

drogą SMS. 

Serdecznie zapraszamy do korzystania z tej usługi. 

 

Wniosek o przesyłanie  informacji ze Spółdzielni drogą SMS 

 

Nazwisko i imię …………………………………………………………………………………………………. 

Adres……………………………………………………………………………………………………………….. 

Numer telefonu komórkowego………………………………………………………………………..….. 

Proszę o przesyłanie SMS związanych z ww. lokalem w zasobach Spółdzielni na telefon 

komórkowy podany powyżej. 

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję postanowienia Regulaminu powiadomień drogą SMS. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Świeciu dla potrzeb przesyłania  informacji 

droga SMS. 

 

                                                                                     …………………………………………………………………………. 
                                                                                                                                                                        Data i podpis 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świeciu z siedzibą w Świeciu (B. Prusa 1. 86-100 Świecie). 
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email iod@smswiecie.pl. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą 
dla potrzeb przesyłania  informacji droga SMS na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a -  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą radca prawny, firma informatyczna, inne podmioty działające na 
podstawie przepisów prawa. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą do czasu istnienia celu i podstawy przetwarzania. Posiada 
Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w 
dowolnym momencie. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie w.w. danych osobowych jest dobrowolne, 
jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować utrudnieniami w obsłudze. 


