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  Lublin dnia.....................................................  r. 
Imię i Nazwisko  

Osoby której przysługuje prawo do lokalu użytkowego* garażu* miejsca postojowego w 

garażu wielostanowiskowym* 

  

  Spółdzielnia Mieszkaniowa 

Adres mieszkania  „Spółdzielca” 
  20-618 Lublin 

      (kod pocztowy, miejscowość)  ul. Nadbystrzycka 25 
  E-mail: czlm@spoldzielca.com.pl 

Numer telefonu   
   

 

OŚWIADCZENIE 
 

Ja  PESEL            

                       ( Nazwisko i Imię właściciela mieszkania/lokalu ) 
 

Zamieszkały(a)  

miejscowość                                                                                        ulica                                                   numer budynku                                                 numer mieszkania 

  -     

  
tel. kontaktowy adres e-mail  @  

 

Informuję, że na podstawie 

Postanowienia Sądu Rejonowego w ………………....................................................... sygnatura akt 
..............................................z dnia ...................................................................  

Aktu poświadczenia dziedziczenia Repertorium „A” Nr ……………………….…… z dnia ……………………..………. *)   
 – współwłaściciel w ……...........……  części  

* - spółdzielczego własnościowego prawa; 

* - odrębnej własności; 

do: lokalu mieszkalnego nr ……………………………….  lokalu użytkowego* …………………………….    

     garażu* ……………………………….    miejsca postojowego*...........................* 

przy ul. …....................................................... w LUBLINIE  

wniosku o członkostwo w Spółdzielni. 

Jednocześnie wyrażam zgodę aby członkiem Spółdzielni był/a  

Pan/i ……………………………………………………………………………………………  

zamieszkała w ................................................ przy ul. .................................................. nr  ......................  

posiadająca udział …………………………….. w w/w. prawie.  

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„SPÓŁDZIELCA” informuje, że 

Spółdzielnia Mieszkaniowa Spółdzielca z siedzibą w Lublinie przy ulicy Nadbystrzyckiej 25 nr KRS 000068619 będzie administratorem  dotyczących  Pana/i  danych  osobowych.  

Przetwarzanie  będzie prowadzone  wyłącznie  w  celach  i  w  zakresie  związanym  z  ustawową  i  statutową  działalnością  SM Spółdzielca w  oparciu między  innymi  o  Ustawę  

Prawo Spółdzielcze,  Ustawę  o Spółdzielniach  Mieszkaniowych,  Statut  SM Spółdzielca, Kodeksu Cywilnego i innych regulacji szczególnych określonych w odrębnych przepisach..  

Udostępnianie  danych osobowych stanowi wymóg ustawowy,  a ich  nie  podanie  będzie  skutkowało  niemożnością  zrealizowania  przez  Spółdzielnię  jej  obowiązków ustawowych  i 

statutowych. Udostępnione dane osobowe będą chronione, nie będą podlegały formie zautomatyzowanego  przetwarzania  danych  i  nie  będą  przekazywane  do  państw  trzecich    (  poza  UE). 

Jednocześnie informujemy,  że    posiada  Pan/i  pełne  prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych  osobowych, żądania kopii danych, sprostowania  danych, ograniczenia   

przetwarzania, przeniesienia danych, wniesienia sprzeciwu  wobec przetwarzania danych, usunięcia danych, bycia powiadamianym o sprostowaniu, usunięciu i ograniczeniu 

przetwarzania.  Informujemy  również,  że  w  Spółdzielni  Mieszkaniowej  Spółdzielca powołany  został  Inspektor Ochrony  Danych p. Aneta Tomaszewska   

(dane  do  kontaktu:   sekretariat@spoldzielca.com.pl tel.  + 48 81 532 80 81 Fax  + 48 81 525 93 62 ). 

W  przypadku naruszenia prawa  do ochrony  danych  osobowych  lub  innych  praw  przyznanych  na  mocy  RODO,  przysługuje  Panu/i  prawo wniesienia 
skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

    ........................................................................... 
    (czytelny podpis oświadczającego) 

…….……………….. dnia .............................20 …… r.  

oświadczam, że  * nie zgłaszam    * zgłaszam 

mailto:sekretariat@spoldzielca.com.pl

