
ADM Sp. z o.o.         …………..………………………………… 
Ul. Raczyńskich 7        (imię i nazwisko) 
39-200 Dębica        …………..………………………………… 

NIP: 872 22 76 916       …………..………………………………… 
          (adres lokalu) 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

1. Wyrażam/nie wyrażam* zgodę na przetwarzanie moich danych w postaci adresu do korespondencji 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………, przez ADM Sp. z o.o. 

z siedzibą w Dębicy ul. Raczyńskich 7, NIP: 872 22 76 916, w celu prawidłowego wykonywania umowy 

o zarządzanie nieruchomością wspólną na czas zarządzania nieruchomością. 

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

(miejscowość i data)        (czytelny podpis) 

2. Wyrażam/nie wyrażam* zgodę na przetwarzanie moich danych w postaci telefonu 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………, przez ADM Sp. 

z o.o. z siedzibą w Dębicy ul. Raczyńskich 7, NIP: 872 22 76 916, w celu prawidłowego wykonywania umowy 

o zarządzanie nieruchomością wspólną na czas zarządzania nieruchomością. 

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

(miejscowość i data)        (czytelny podpis) 

3. Wyrażam/nie wyrażam* zgodę na przetwarzanie moich danych w postaci adresu e-mail 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….., przez ADM Sp. 

z o.o. z siedzibą w Dębicy ul. Raczyńskich 7, NIP: 872 22 76 916, w celu prawidłowego wykonywania umowy 

o zarządzanie nieruchomością wspólną na czas zarządzania nieruchomością. 

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

(miejscowość i data)        (czytelny podpis) 

 

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiemu i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z późn. zm. 

informuję, że:  

1. Administratorem danych osobowych jest Administracja Domów Mieszkalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Dębicy 

ul. Raczyńskich 7, KRS 0000265269, NIP: 872 22 76 916, REGON 180165916, zwana dalej ADM.  

Kontakt: 14 681 47 20, sekretariat@adm.debica.pl, www.adm.debica.pl 

2. Dane osobowe będą przetwarzane celem prawidłowego wykonywania Umowy o zarządzanie nieruchomością 

wspólną.  

3. Dostęp do danych będzie przysługiwał wyłącznie upoważnionym przez ADM osobom, w celu realizacji 

umowy o zarządzanie.  

4. Przysługuje Pani/Panu żądanie dostępu do danych osobowych oraz poprawianie danych osobowych. Ponadto 

przysługuje prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.  

5. Podstawą przetwarzania danych jest udzielona przez Panią/Pana zgoda, informujemy, że zgoda może być 

cofnięta w dowolnym momencie. Dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody. 

6. Przysługuje Pani/Panu skarga do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

 

………………………………………………………     …………………………………………… 
(miejscowość i data)        (czytelny podpis)   

 

*niepotrzebne skreślić  

mailto:sekretariat@adm.debica.pl

