
______________, dnia ____________ roku
___________________

___
(imię i nazwisko)

___________________
___

(adres zamieszkania) Spółdzielnia
Mieszkaniowa 
w Bielawie

Os. Włókniarzy 1
58-260 Bielawa

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY

przekształcenia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
mieszkalnego w odrębną własność

Na  podstawie  art.  1714 ustawy  o  spółdzielniach  mieszkaniowych  z
15.12.2000  roku  /tekst  jednolity:  Dz.  U.  z  2021r.  poz.  1208 z
późniejszymi  zmianami/,  wnoszę  o  przekształcenie  spółdzielczego
własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położonego:

_________________________________________________________________________

_________
(proszę podać dokładny adres lub oznaczenie lokalu)

w prawo odrębnej własności. Ponadto informuję, że dla tego lokalu 

nie została sporządzona księga wieczysta.

Sąd  Rejonowy  w  Dzierżoniowie  prowadzi  księgę  wieczystą  nr  .

…......................................................
(proszę zaznaczyć właściwe)

__________________________________
(własnoręczny podpis)



Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:
-Administratorem  Pana/Pani  danych  osobowych  jest  Spółdzielnia
Mieszkaniowa os. Włókniarzy 1  w Bielawie, 58-260 Bielawa; 
-Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji prawa
do przekształcenia spółdzielczego własnościowego prawa w odrębną
własność, na podstawie, uzyskanych                             na
podstawie  art.  6  ust.  1  lit.  b)  RODO  -   przetwarzanie  jest
niezbędne  do  wykonania  umowy,  której  stroną  jest  osoba,  której
dane dotyczą,
-Odbiorcą  Pana/Pani  danych  osobowych  będzie  wyłącznie
administrator; 
-Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego
oraz do organizacji międzynarodowych;
-Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny
na  realizację  celów  przetwarzania  oraz  przedawnienia  wzajemnych
roszczeń wynikających z umowy;
 -Posiada  Pan/Pani  prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych  oraz
prawo  ich  sprostowania,  usunięcia,  ograniczenia  przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu. 
Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy
uzna Pan/Pani,                                że przetwarzanie
Pana/Pani danych osobowych dotyczących narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016
r. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, lecz
niezbędne  do  realizacji  celu  przetwarzania.  Pana/Pani  dane  nie
będą  przetwarzane  w  sposób  zautomatyzowany  w tym  w  formie
profilowania.                           W sprawach związanych z
danymi  osobowymi  można  kontaktować  się  z  Inspektorem  Ochrony
Danych adres  e-mail: inspektordanychosobowych@smbielawa.pl
             


