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Sz.P.

Członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej

„APARTAMENTY NADWIŚLAŃSKA 11”

w Krakowie

Dzień Dobry! 

Zwracam się do Pana/Pani z gorąca prośbą! 

By mogło dojść do zainstalowania klimatyzacji  w lokalu nr 332, znajdującym się z tylu budynku, w

którym znajduje się salon fryzjerski, potrzebne są Państwa głosy. Jeśli zbiorę ich 10%, Zarząd zwoła

zebranie członków Wspólnoty Mieszkaniowej, na którym poddana zostanie pod głosowanie uchwała w

tej  sprawie.  Załączam  projekt  uchwały  oraz  pismo  mojego  pełnomocnika,  prezentujące  więcej

szczegółów na ten temat. W dużym skrócie wyjaśniam, że bez uchwały Wspólnoty nie będzie możliwe

umieszczenie klimatyzatora w garażu podziemnym, a jest to jedyne miejsce, gdzie takie urządzenie

mogłoby zostać zamontowane.  

W salonie  fryzjerskim  (wejście  od  Piwnej11)  wyłożyłam do  podpisu  wniosek  o  zwołanie  zebrania

członków Wspólnoty.  Dla  ułatwienia  formularz  wniosku  załączam także  do niniejszego pisma.  Po

podpisaniu możecie go Państwo zostawić  w salonie fryzjerskim lub przekazać mailowo na adres:

monika@viruczesze.pl informację  o  możliwości  jego  odbioru  z  dogodnego  dla  Państwa  miejsca.

Ważne jest,  ażebyście  Państwo  obok podpisu  podali  swoje  imię  i  nazwisko,  które  umożliwi  jego

weryfikację  i  obliczenie  wielkości  udziałów.  Wniosek  możecie  Państwo  również  podpisać

elektronicznie,  po  pobraniu  formularza  ze  strony  www.viruczesze.pl/podpisy/  i  odesłać  na  wyżej

podany adres mailowy. 

Bardzo dziękuję za pomoc!

W razie  pytanie  wraz  z  Managerką Moniką przeważnie  jesteśmy dostępne w salonie  fryzjerskim.

Chętnie także odpowiemy na Państwa pytania mailowo. 

Pozdrawiam serdecznie

    Virginia Bogdańska 

    „Viru czesze HERY”

Administratorem  Państwa  danych  osobowych  jest  Virginia  Bogdańska,  prowadząca  działalność  gospodarczą  przy  ul.
Nadwiślańskiej 11/332, 30-527 Kraków. W razie pytań dotyczących ochrony danych lub sprzeciwu wobec ich gromadzenia,
przetwarzania lub wykorzystywania należy skontaktować się listownie na adres siedziby administratora lub droga mailową na
adres:  viruczeszehery@gmail.com. Państwa dane osobowe obejmują imię i nazwisko, adres, adres e-mail. Dane te zostały
zebrane bezpośrednio od Państwa, a ich przetwarzane dokonuje się na podstawie art.6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (RODO), tj.  za
Państwa  zgodą.  Podanie  Państwa  danych  osobowych  jest  dobrowolne,  przy  czym  konsekwencją  ich  niepodania  jest
niemożliwość uwzględnienia Państwa poparcia dla wyżej opisanej uchwały. Administrator nie udostępnia danych osobowych
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podmiotom trzecim,  chyba że  osoba,  której  dane dotyczą,  udzieliła  na to wyraźnej  zgody lub administrator  jest  ustawowo
zobowiązany do przekazania tych danych. Państwa dane osobowe nie są przekazywane do organizacji międzynarodowej ani
państwa trzeciego. Państwa dane będą przechowywane do czasu zakończenia prac nad przedmiotową uchwałą. Dostęp do
przetwarzanych danych ma wyłącznie administrator. Dane są chronione poprzez kontrolę dostępu do pomieszczeń i urządzeń
oraz zabezpieczenie korespondencji przed dostępem osób trzecich na ogólnie przyjętych zasadach. Państwa dane osobowe
nie podlegają  zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w szczególności profilowaniu.
Przysługuje Państwu:

1.prawo dostępu do informacji, czy i jakie Państwa dane osobowe są przetwarzane oraz w jakim celu, jakie kategorie,
na jakiej podstawie prawnej i w jakim czasie były przetwarzane, a także komu zostały udostępnione,
2.prawo żądania sprostowania, uzupełnienia lub usunięcia Państwa danych osobowych, 
3.prawo żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
4.prawo żądania przesłania Państwa danych osobowych osobie trzeciej,
5.prawo  sprzeciwu  wobec  przetwarzania  Państwa  danych  osobowych,  chyba  że  administrator  wykaże  istnienie
ważnych prawnie uzasadnionych podstaw dla przetwarzania tych danych, nadrzędnych wobec Państwa interesów,
praw i wolności, zwłaszcza gdy przetwarzanie tych danych służy dochodzeniu roszczeń.
Skargi  w  przedmiocie  przetwarzania  Państwa  danych  osobowych  należy  kierować  do  Generalnego  Inspektora
Ochrony Danych Osobowych (docelowo: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osowych), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
tel. 22 531 03 00.


