Pszczyna, dnia ……………………r.

………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko osoby posiadającej prawo do lokalu/ użytkownika

…………………………………………………………………………………………………….
Adres lokalu w Spółdzielni

Pszczyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Dobrawy 1
43-200 Pszczyna
REZYGNACJA Z PRZESYŁANIA KORESPONDENCJI NA PODANY ADRES MAILOWY
Niniejszym pismem składam rezygnację z wysyłania kierowanej do mnie korespondencji z Pszczyńskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej na wcześniej podany przeze mnie adres mailowy, tj:
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

** Jednocześnie oświadczam, że:


Wyrażam zgodę na dostarczanie mi korespondencji z Pszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na
zasadach ogólnych wskazanych w „Zasadach doręczania korespondencji oraz udzielania telefonicznych
informacji obowiązujące w Pszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej” zatwierdzonych przez Zarząd
Spółdzielni uchwałą z dnia 27.05.2020 .r
Oświadczam, iż zarówno korespondencja, która ma być dostarczana przez Pocztę Polską lub przez
innego koncesjonowanego operatora pocztowego, a także do EURO skrzynki pocztowej ma być
kierowana na następujący adres lokalu znajdujący się w zasobach Pszczyńskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej
………………………………………………………………………………………………………………………….
Oświadczam, że przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za odbiór korespondencji dostarczanej w
w/w sposób i będę traktować ją jako korespondencję skutecznie doręczoną.



Wnoszę o przesyłanie korespondencji dotyczącej mojego lokalu mieszkalnego/garażu* w
Pszczynie/Goczałkowicach/Brzeszczach*przy ul. ……………………………………………….. nr lokalu
…….. na poniższy adres korespondencyjny:
…………………………………………………………………………………………………………………………
Imię i Nazwisko
......................................................................................................................................................
Adres korespondencyjny
Jednocześnie przyjmuję do wiadomości i akceptuję, że przesyłanie korespondencji na wskazany przeze
mnie adres korespondencyjny, realizowane przez operatora Poczta Polska lub innego
koncesjonowanego operatora zajmującego się doręczaniem korespondencji wiąże się z ponoszeniem
przeze mnie opłaty miesięcznej w wysokości ……………... brutto/lokal - zgodnie z uchwałą Zarządu
Pszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej nr ......../2020 z dnia ……………………., - która stanowi
dodatkowy składnik opłaty eksploatacyjnej wnoszonej przeze mnie za lokal w……………………………
………..…………………………………………………………………………………………………. i podlega
zmianie każdorazowo w przypadku zmiany cennika usług pocztowych i/lub wzrostu kosztów
związanych z obsługą wysyłki przez Spółdzielnię.
Oświadczam, że podanie danych osobowych dot. adresu dla korespondencji jest dobrowolne i wyrażam
zgodę na ich przetwarzanie dla celów związanych z kierowaną do mnie korespondencją. Zostałam/łem
poinformowany, że wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych mogę wycofać w dowolnym momencie.
………………………………………………………………….
podpis osoby posiadającej prawo do lokalu/ użytkownika

* niepotrzebne skreślić
**należy wybrać jedną z form doręczenia poprzez zaznaczenie odpowiedniego kwadratu

