……………………………………, dnia …………..……..
miejscowość

__________________________________
Imię i nazwisko

__________________________________
adres

Spółdzielnia Mieszkaniowa
im. 23 Lutego w Koziegłowach
os. Leśne 18A
62-028 Koziegłowy

Kwestionariusz danych osobowych
(dot. członków spółdzielni)

Niniejszym – na podstawie § 9-10 Statutu Spółdzielni - podaję/aktualizuję* moje dane osobowe
w celu przetwarzania w zbiorach danych osobowych, których administratorem jest Spółdzielnia
Mieszkaniowa im. 23 Lutego w Koziegłowach:
Lp.
1.

kategoria danych
Imię i nazwisko
(lub nazwa osoby prawnej)

aktualne dane
dotychczasowe:
po zmianie:

2.

Miejsce zamieszkania
(lub siedziba osoby prawnej)

3.

Adres do korespondencji
(jeżeli jest inny niż miejsce zamieszkania)

4.
5.

PESEL
(lub NIP osoby prawnej)
Adres lokalu w zasobach
Spółdzielni, tytuł prawny do
lokalu i data jego nabycia

6.

Numer telefonu

7

Osoba administrująca lokalem
(jeśli jest inna niż wskazana w poz. 1)

8.

9.

Imiona i nazwiska oraz daty
urodzenia osób
zamieszkujących lub
korzystających z lokalu
Inne (wskazać jakie):
……………………………………………...
………………………………………………

Podpis osoby składającej oświadczenie

Os.Leśne 18 A
62-028 Koziegłowy

KLAUZULA INFORMACYJNA
administratora danych, sporządzona na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)- RODO:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa im. 23 Lutego w
Koziegłowach, os. Leśne 18A, 62-028 Koziegłowy,
2) w sprawie danych osobowych
kontakt
inspektorochronydanych@kozieglowy.com.pl

można

nawiązać

mailowo

na

adres:

3) dane osobowe przetwarzane będą:
• w celu realizacji obowiązków i uprawnień Administratora związanych z zarządzaniem i
administrowaniem nieruchomościami (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) ww. rozporządzania),
• w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w tym zwłaszcza w celu
ustalania, dochodzenia, obrony roszczeń – zgodnie z obowiązującymi terminami przedawnienia
roszczeń (10 lat/3 lata) - podst. pr.: art. 6 ust. 1 lit. f) ww. rozporządzenia,
• na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) ww. rozporządzenia – w odniesieniu do tych danych, na
przetwarzanie których wyrażono zgodę,
4) odbiorcami danych osobowych będą podmioty, które na podstawie obowiązujących przepisów
uprawnione są do otrzymania danych od Administratora lub które uzyskały takie uprawnienie na
podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia (są to podmioty, które realizują dla
Administratora usługi związane z zarządzaniem i administrowaniem nieruchomościami); dane
osobowe będą udostępniane w minimalnym zakresie, niezbędnym dla realizacji usług i wymogów
prawnych;
5) dane osobowe przechowywane będą nie krócej niż przez okres niezbędny do zrealizowania umowy
oraz okres przedawnienia roszczeń; natomiast jeśli są zebrane na podstawie zgody - to do czasu
wycofania zgody na ich przetwarzanie;
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody – w przypadkach i na
zasadach określonych przepisami ww. rozporządzenia;
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa i Statutu Spółdzielni, a w
pozostałym zakresie jest dobrowolne.”

Niniejszym potwierdzam fakt zapoznania się z treścią ww. klauzuli informacyjnej

_____________________________________
(data i podpis osoby składającej oświadczenie)

