
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

a)  administratorem danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Piaski Nowe” z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Podedworze 20, 
30-686 Kraków; nr tel. 12-658-19-18, 12-658-07-11; email: sekretariat@piaskinowe.pl.
b) dane przetwarzane są w celu wykonywania działalności statutowej i ustawowej, na podstawie prawnej art. 6 ust. 1 b i c oraz art. 9 ust. 2 d  
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
c) dane osobowe będą  przekazywane odbiorcom danych osobowych, którzy wskażą podstawę prawną i interes prawny oraz podmiotom 
świadczącym na rzecz Spółdzielni usługi na podstawie zawartych umów i umów o powierzenie danych,
d)  dane będą przechowywane przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami przez Administratora,
e) każdy ma  prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia 
danych; 
f)  każdy ma  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego; 
g)  podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym; 
h) osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania, konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości realizacji przez 
administratora zadań ustawowych i statutowych;

FORMULARZ REJESTRACJI W SYSTEMIE MOL (Marhal On Line)

UWAGA: Proszę wypełnić DRUKOWANYMI literami.

Imię i nazwisko: .......................................................................................................................

Numer członkowski lub ewidencyjny reprezentanta lokalu : ...................................................

Adres lokalu: ...........................................................................................................................
(kod poczt. miejscowość ul. nr domu/nr mieszk.).

Adres korespondencyjny: .......................................................................................................
(kod poczt. miejscowość ul. nr domu/nr mieszk.)

Nr telefonu kontaktowego: .....................................................................................................

Adres @-mail: ........................................................................................................................

Wyrażam zgodę na udostępnienie mi w formie elektronicznej na stronie internetowej 
informacji dotyczących posiadanego lokalu, danych rozliczeniowych tj. wykaz opłat 
eksploatacyjnych za dany miesiąc, kartoteki czynszowe i odsetkowe dla posiadanego lokalu, 
odczyty liczników wody. Rejestracji w systemie może dokonać główny członek lub 
reprezentant lokalu figurujący w ewidencji Spółdzielni. Dostęp do przedmiotowych danych 
będzie możliwy tylko dla mieszkańca, którego te dane dotyczą, po zalogowaniu się na 
indywidualne konto głównego członka lub reprezentanta lokalu, figurującego w ewidencji 
Spółdzielni, poprzez podanie na stronie internetowej www.marhalonline.pl unikalnego loginu i 
hasła otrzymanego na podany adres mailowy.

Kraków, dn. .................................. ......................................................
(czytelny podpis)


