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  Lublin dnia.....................................................r. 

Imię Nazwisko   
   

Adres lokalu w zasobach spółdzielni  Spółdzielnia Mieszkaniowa 

  -    

 

 „Spółdzielca” 

      (  kod pocztowy,                        miejscowość  )  20-618 Lublin 
  ul. Nadbystrzycka 25 

Numer telefonu   
  E-mail: czlm@spoldzielca.com.pl 

E - mail   

WNIOSEK O WYZNACZENIE PEŁNOMOCNIKA  
 

Osoby posiadającej prawo do lokalu nr ..................  przy ul.................................................. 

w Lublinie. Dotyczący: Ustanowienia pełnomocnictwa 

Ja  PESEL            

                       ( Nazwisko i Imię właściciela mieszkania/lokalu ) 
 

Zamieszkały(a)  

miejscowość                                                                                        ulica                                                   numer budynku                                                 numer mieszkania 

  -     

  
tel. kontaktowy adres e-mail  @  

 

I. Ustanawiam Pełnomocnikiem  

 PESEL            

                       (Nazwisko i Imię Pełnomocnika) 

Adres  

Pełnomocnika 

 

miejscowość                                                                                        ulica                                                   numer budynku                                                 numer mieszkania 

  -     

 

(informacje dotyczące miejsca zamieszkania) 

 

tel. kontaktowy adres e-mail  @  

II. Zakres pełnomocnictwa (*)  
(z wyłączeniem spraw dot. rozporządzania prawem do lokalu):  

 składania wniosków o wydanie zaświadczenia do celów notarialnych, ewidencyjnych, podatkowych 

 odbiór zaświadczenia do celów notarialnych, ewidencyjnych, podatkowych, 

 składania oświadczeń o ilości osób do naliczanie opłat eksploatacyjnych, 

 regulowania opłat eksploatacyjnych, 

 odbierania dokumentów i korespondencji ze spółdzielni mieszkaniowej, np. w sprawach dotyczących zmian i rozliczeń 

opłat eksploatacyjnych, wezwań do zapłaty zawiadomień o zebraniach itp. 

 uzyskiwanie informacji o stanie konta rozrachunkowego. 

 reprezentowania na zebraniach mieszkańców z danej nieruchomości. 

 zgłaszanie awarii, usterek, szkód powstałych w lokalu. 

 składania podpisów w sprawach wydatków z funduszu remontowego oraz w sprawach związanych z bieżącą 

eksploatacją nieruchomości. 

III. Pełnomocnictwa udzielam na okres  

od ............................... do ............................................/do odwołania/  
 

.................................................................................. 
Data i czytelny podpis właściciela lokalu zgłaszającego Pełnomocnika 
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Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Pełnomocnika: 
 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE(RODO) SM informuje, że Spółdzielnia Mieszkaniowa Spółdzielca z siedzibą w Lublinie przy 

ulicy Nadbystrzyckiej 25 nr KRS 000068619 będzie administratorem dotyczących Pana/i danych 

osobowych.   

2. Pełnomocnik może kontaktować się ze Spółdzielnią w sprawie przekazanych danych osobowych pod 

adresem: 

Inspektor Ochrony Danych p. Aneta Tomaszewska   

(dane do kontaktu tel). 

 e-mail :   sekretariat@spoldzielca.com.pl 

telefon.  + 48 81 532 80 81 Fax  + 48 81 525 93 62 

3. Dane pełnomocnika będą przetwarzane wyłącznie w celu określonym we wniosku.  

4. Dane pełnomocnika i wnioskodawcy nie będą przekazywane osobom trzecim.  

5. Dane pełnomocnika będą przetwarzane tak długo, jak długo będzie obowiązywać pełnomocnictwo oraz 

do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń z tego wynikających.  

6. Pełnomocnik ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia zakresu, w którym 

przetwarzamy dane.  

7. Pełnomocnik w każdej chwili może żądać przeniesienia swoich danych do innego podmiotu, 

świadczącego podobną usługę.  

8. Pełnomocnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (obecnie Generalny 

Inspektor Danych Osobowych), co do przetwarzania jego danych osobowych.  

9. Podanie danych osobowych Pełnomocnika jest obowiązkowe do realizacji pełnomocnictwa 

wynikającego z wniosku.  

Zgoda Pełnomocnika na przetwarzanie danych osobowych:  

 

Ja  

 (Imię i Nazwisko Pełnomocnika), 

 
niżej podpisany, działając na podstawie powyższego pełnomocnictwa zapoznałem się z treścią 

informacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych przez Spółdzielnię Mieszkaniową Spółdzielca, w celu i zakresie koniecznym do realizacji 

udzielonego wyżej pełnomocnictwa.  

 

................................................................................ 
( Data i czytelny podpis Pełnomocnika ) 
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