
Oświadczenie osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu  

znajdującego się w zasobach Spółdzielni (niebędącej członkiem Spółdzielni) 

 

W celu potwierdzenia danych osobowych koniecznych do realizacji zadań i obowiązków 

Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielawie (dalej: Administrator Danych Osobowych, w skrócie „ADO”)  

wynikających z ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (w szczególności wynikające z art. 

13 ust. 2 i art. 15 ww. ustawy) proszę o podanie poniższych danych w celu wykonywania obowiązków 

wynikających z wykonywania zadań Spółdzielni z osobami posiadającymi tytuł prawny do lokali 

znajdujących się w zasobach Spółdzielni, niebędących członkami Spółdzielni: 

1. Imię i Nazwisko : ………………………………………………………………………………...........………………………….. 

2. Adres lokalu w zasobach spółdzielni : …………………………………………………………………………............. 

3. Adres do korespondencji (jeżeli inny niż lokalu): ……………………………………………………...........……. 

4. PESEL (NIP lub REGON w przypadku osób prawnych): ………………………………………………...........…. 

5. Nr telefonu : ……………………………………………………………………………………………..........……………………. 

Dla celów wskazanych powyżej oraz do kontaktu w sytuacji awarii, nagłych napraw lub spraw 

związanych z konserwacją budynków. 

6. Adres e-mail : ………………………………………………………………………………………...............…………………., 

dla celów wskazanych powyżej. 

7. Powierzam do przetwarzania dane osobowe zawarte w treści aktu notarialnego 
potwierdzającego własność lokalu w zasobach spółdzielni, w związku z jego przekazaniem 
w  celach wskazanych powyżej. 

8. Jednocześnie oświadczam, że: 

 zostałem poinformowany/-a, że Administratorem danych osobowych przeze mnie 
wskazanych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bielawie z siedzibą w Bielawie przy Oś. 
Włókniarzy 1 (kod poczt. 58-260), NIP 8820002976, zarejestrowana pod numerem KRS 
0000157200, i zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego 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 (Dz. Urz. UE L 119 z 4 
maja 2016 r.) i zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych służy mi prawo do 
żądania od Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielawie dostępu do moich danych osobowych, ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych do innego 
podmiotu, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie oraz 
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego na przetwarzanie danych niezgodnie 
z prawem. ADO jest uprawniony do przekazywania do przetwarzania moich danych 
osobowych; 

 zobowiązuję się do zawiadomienia ADO o zmianie danych podanych w niniejszym 
oświadczeniu; 

 potwierdzam prawdziwość podanych przeze mnie danych. 
 

……………………......……………………………………………….. 
(data i podpis)   
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