
Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w sprawie opłat za 

korespondencję wysyłaną na wniosek użytkownika lokalu na wskazany adres do korespondencji 

lub drogą elektroniczną. 

Wzór Wniosku o doręczanie korespondencji pod wskazany adres, inny niż adres mieszkania/lokalu 

 

Bytom, dnia…………………………………… 

………………………………………………………………………………….. 

(imię i nazwisko Wnioskodawcy/Wnioskodawców) 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

(adres: miejscowość, ulica, nr mieszkania/lokalu) 

 

Zarząd Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bytomiu,  

ul. Wyzwolenia 117 

41-907 Bytom 

 

Wniosek o doręczanie korespondencji pod wskazany adres, inny niż adres mieszkania/lokalu 

 Wnoszę/wnosimy o doręczanie wszelkiej korespondencji tj. pism i druków indywidualnie 

doręczanych przez Górniczą Spółdzielnię Mieszkaniową w Bytomiu, związanej z przysługującym 

prawem do lokalu, w tym w szczególności: dotyczących spraw członkowskich i gospodarki lokalami, 

zawiadomienia o posiedzeniach organów Spółdzielni, druki oświadczeń o liczbie osób korzystających 

z lokalu, zawiadomienia o wysokości opłat za eksploatację i utrzymanie nieruchomości oraz o zmianie 

wysokości tych opłat, rozliczenia kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków, rozliczania kosztów 

energii cieplnej dla celów podgrzania wody i centralnego ogrzewania, zawiadomienia  

o stanie rozrachunków ze Spółdzielnią, wezwania do zapłaty, itp. na następujący adres  

do korespondencji: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………… 
(czytelny podpis/podpisy) 

 

Zostałem poinformowana/-y, że udostępnienie adresu korespondencyjnego GSM jest dobrowolne i zostanie wykorzystane w 

celu realizacji niniejszego wniosku. W razie zmiany adresu korespondencyjnego zobowiązuję się do pisemnego powiadomienia 

Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bytomiu o nowym adresie.  
 

Jestem świadoma/y, że dostarczanie korespondencji na adres do korespondencji pociąga za sobą obciążenie mnie 

zryczałtowaną opłatą za doręczanie korespondencji, na zasadach wynikających z Uchwały Rady Nadzorczej GSM, z którą się 

zapoznałem/am. 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady /UE/ z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych...-RODO 

/Dz. Urz. UE L 119,s.1/ wyrażam wyraźną i dobrowolną zgodę /art. 7 ust. 2 RODO/ na przetwarzanie przez GSM w Bytomiu 

danych osobowych, zawartych w niniejszym oświadczeniu, do celów przekazywania korespondencji.  

Zapoznałam/-em się również z pełną treścią klauzuli informacyjnej Administratora Danych – GSM w Bytomiu.  

 

 

 

 

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

Miejscowość i data                                                                                            Podpis osoby składającej oświadczenie  


