
 
………………………………………..           …………………...., dn.................... 
                 (imię i nazwisko) 
 
……………………………………...... 
(opcjonalne dane kontaktowe: telefon, e-mail) 
       

Do Spółdzielni Mieszkaniowej 
                                   „Centrum – Wola” 

 ul. Siedmiogrodzka 11, Warszawa 
 

 
OŚWIADCZENIE 

 
Będąc właścicielem lokalu lub spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego/ 
niemieszkalnego w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Centrum – Wola” proszę  
o kierowanie korespondencji dotyczącej lokalu nr ……….. przy ul. 
…………………………………………………w Warszawie  
 
□  na niżej podany adres korespondencyjny: 
 
…………………………………………………………………………………… 
 
□  o wrzucanie korespondencji dotyczącej mojego lokalu do skrzynki z uznaniem jej 
jako skutecznie doręczonej. 
 
Zobowiązuję się do zgłaszania każdorazowych zmian adresu doręczeń pism ze 
Spółdzielni, przyjmując do wiadomości, że w przypadku braku aktualizacji zgłoszenia 
korespondencja będzie doręczana na adres ostatnio podany w aktach jako skutecznie 
doręczona. 
 
Jednocześnie oświadczam, że zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną na odwrocie 
niniejszego oświadczenia w sprawie ochrony danych osobowych. 
 

 
 ..................................................................... 

       (podpis właściciela/ współwłaścicieli lokalu) 
 

 

Przyjmujący oświadczenie: 

Poświadczam, że powyższe oświadczenie złożył/a Pan/Pani ………………… 

……………………………… okazując mi dowód osobisty nr 

……………………………. wydany przez ………………………………….................... 

 

…………………………………………………… 

                                                                  podpis pracownika Spółdzielni 



  

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 
27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: 

a) administratorem danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa  
„Centrum – Wola” z siedzibą w Warszawie, przy ul. Siedmiogrodzkiej 11, nr tel. 
22 632 27 50, 22 632 97 63, e-mail: sekretariat@smcentrumwola.pl.  
b)  dane przetwarzane są w celu realizacji uprawnień wynikających z przepisów, 
w szczególności ustawy z dn. 15.12.2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych,  
z dn. 16.09.1982r. Prawo Spółdzielcze, z dn. 7.07.1994r. Prawo budowlane, z dn. 
24.06.1994r. o własności lokali, z dn. 13.09.1996r. o utrzymaniu czystości  
i porządku w gminach, w związku z art. 6 ust. 1 b i c ogólnego rozporządzenia  
o ochronie danych osobowych z dn. 27.04.2016r.  oraz Statutu Spółdzielni. 
c)  dane osobowe będą  przekazywane odbiorcom danych osobowych, którzy 
wskażą podstawę prawną i interes prawny, 
d)  dane będą przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązku 
administratora wynikającego z przepisów ustaw, szczególnie jako zarządu 
powierzonego w trybie art. 27 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz do 
czasu upływu terminów przedawnienia i dochodzenia roszczeń, 
e) każdy ma  prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych 
dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych;  
f)  każdy ma  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;  
g) podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub warunkiem 
zawarcia umowy;  
h) osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania, konsekwencją 
niepodania danych jest brak możliwości realizacji przez administratora zadań 
ustawowych i statutowych. 
  
 
 
 
 
 
 


