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

Imię Nazwisko   

   

Adres mieszkania, lokalu w zasobach spółdzielni*1   

  -    

 

  

                              (kod pocztowy, miejscowość)  Spółdzielnia Mieszkaniowa 
  „Spółdzielca” 

PESEL  ul. Nadbystrzycka 25 

 20-618 Lublin 

Identyfikator lokalu  E-mail: czlm@spoldzielca.com.pl 
                                  

 

INFORMACJA O ZMIANIE* 

DANYCH DOTYCZĄCYCH WŁAŚCICIELA LOKALU 
[ adresu do korespondencji  / nr telefonu / adresu e-mail / nazwiska  / konta bankowego ] 

 

Celem zbierania danych podstawowych na temat: 

- adresu do korespondencji 

- zgody na udostępnienie i przetwarzanie numeru telefonu 

- zgody na udostępnienie i przetwarzanie adresu email: 

- informacji o zmianie nazwiska 

- informacji o numerze konta, na które należy zwrócić nadpłacone należności po sprzedaży lokalu 

jest prawidłowa realizacja celu Spółdzielni Mieszkaniowej Spółdzielca w Lublinie, wynikającego z ustawy o spółdzielniach 

mieszkaniowych, ustawy prawo spółdzielcze oraz Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Spółdzielca, tj. zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych 

członków Spółdzielni i ich rodzin oraz osób nie będących członkami Spółdzielni, ale korzystających z jej zasobów, poprzez zapewnienie 

prawidłowej eksploatacji, rozliczenia kosztów i utrzymania właściwego stanu technicznego zasobów Spółdzielni. 

 

1.            Adres do korespondencji:  
    

  

....................................................................................................................................................................................................... 
Imię i Nazwisko 

  Zamieszkały/a........................................................................................................................................................................................ 
                                          ulica                                          nr lokalu 

  -     

kod pocztowy       miejscowość 

 

Opłata za korespondencję: 

Przesłanie korespondencji na podany adres ( inny niż adres lokalu którego dotyczy ) wiąże się z obciążanie kosztami przesyłki zgodnie       

z Uchwałą nr 1 / 2019 Rady Nadzorczej SM Spółdzielca z dnia 29.01.2019 r.  

Koszty przesyłek na dzień 29.01.2019 r. wynoszą: 

* wstaw X w puste okienko jako potwierdzenie wyboru sposobu dostarczenia korespondencji. 

1       * 
2,60 zł. koszt za list zwykły 

2       * 
5,20 zł. koszt za list polecony 

3       * 7,80 zł. koszt za list polecony za zwrotnym potwierdzeniem odbioru – odebrany 

4       * 10,40zł. = 7,80 zł. + 2,60 zł. koszt za list polecony za zwrotnym potwierdzeniem odbioru – nie odebrany 

5       * 
13,00 zł. = 10,40zł. + 2,60 zł. koszt za list polecony za zwrotnym potwierdzeniem odbioru– nieodebrany i 

wysłany 2-gi raz listem zwykłym 

Spółdzielnia zastrzega możliwość zmiany wysokości opłaty w razie zmiany cennika usług świadczonych przez operatora pocztowego. 

UWAGA:   

W przypadku korespondencji dotyczącej windykacji i dochodzenia roszczeń informujemy, że korespondencja będzie przesyłana listem 

poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. W przypadku nie odebrania przesyłki ponowna informacja będzie wysłana listem 

zwykłym. Kosztem tym w kwocie 13,00 zł będą Państwo obciążeni w opłatach z chwilą wysłania wezwania. Prosimy o terminowe opłacanie 

opłat eksploatacyjnych w celu uniknięcia dodatkowych kosztów.  
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2.            Zgoda na udostępnienie i przetwarzanie numeru telefonu:  

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie numeru telefonu w celu 

otrzymywania informacji od SM Spółdzielca dotyczących posiadanego/nych lokalu/i.  TAK
*
  NIE

*
  Podpis  

     
       zakreśl X*             zakreśl X*

                                                                   Czytelny podpis 

 

Numer telefonu + 48 -            

Numer telefonu  -            

 

 

 

3.            Zgoda na udostępnienie i przetwarzanie adresu email:  
 

 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie numeru e-mail w celu 

otrzymywania informacji od SM Spółdzielca dotyczących posiadanego/nich lokalu/i.  TAK
*
  NIE

*
  Podpis  

       zakreśl X*             zakreśl X* 

E - mail   

E - mail   

 

4.            Zmiana nazwiska:  

  

na nazwisko/a: ……………………..……………………………………………..………………… 

……………………..………………………………………………………………………………………. 

……………………..………………………………………………………………………………………. 
 

 

5.            Zwrot należności na nr konta : 

Nazwa banku.................................................................................................................................................. 

Nr konta bankowego. ................................................................................................................................... 

 

  -     -     -     -     -     -     

 
 

Dodatkowe informacje  

 
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu w jakim dane zebrano a 
następnie przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do 
niego lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji. 

 

 

 

 

 

 

 

Data:  
Czytelny podpis 

składającego wniosek  

 

 


