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WNIOSEK 

o aktywację usługi – podgląd salda konta opłat za lokal 

mieszkalny/użytkowy* oraz zgoda na otrzymywanie faktur/naliczeń opłat, 

korespondencji od administratora w formie elektronicznej  
 

Dane klienta: 

 

Imię i nazwisko …................................................... 

 

Adres lokalu/lokali  …................................................... 

 

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

 

e-mail   ….................................................... 

tel.   _ _ _ -  _ _ _ - _ _ _ 

 

1. Wnioskuję o aktywowanie usługi umożliwiającej korzystanie z aplikacji udostępniającej podgląd salda konta 

opłat dla wyżej wymienionego  lokalu/lokali: 

Oświadczam, że zapoznałem się z obowiązującym „Regulaminem korzystania z aplikacji umożliwiającej 

podgląd salda konta opłat dla lokali administrowanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową Dom Marzeń” i 

zobowiązuję się do jego przestrzegania. 

2. Wyrażam zgodę na przesyłanie przez SPÓŁDZIELNIĘ MIESZKANIOWĄ DOM MARZEŃ  

w formie elektronicznej faktur/opłat eksploatacyjnych za mój lokal. Akceptuję, że naliczenia opłat będą 

generowane przez Spółdzielnię Mieszkaniową Dom Marzeń w postaci pliku zapisanego w formacie PDF i 

przesyłane pocztą elektroniczną na podany powyżej adres e-mail: 

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości i akceptuję, że: 

3. W razie zmiany adresu e-mail zobowiązuję się do pisemnego powiadomienia o nowym adresie.  

4. Niniejsza zgoda może zostać w każdym momencie cofnięta poprzez złożenie pisemnego wniosku przesłanego 

na adres siedziby Spółdzielni przy ul. Kulerskiego 6a w Grudziądzu lub na adres mailowy biuro@smdm.pl. W 

przypadku cofnięcia zgody kolejne faktury/naliczenia opłat będą wystawiane przez Spółdzielnię Mieszkaniową 

Dom Marzeń w formie papieroweji dostarczane do skrzynki pocztowej klienta. 

5. Administratorem moich danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa Dom Marzeń  

z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Kulerskiego 6A, KRS 0000108530, a moje dane osobowe są przetwarzane w 

celu realizacji umowy, na podstawie zgody i w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora i zarządcy 

nieruchomości. 

 

 

Data:  ......................   Podpis klienta:  .......................................... 
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