………………………………………..
(imię i nazwisko osoby zgłaszającej)

Warszawa, dn....................................

………………………………………..
(adres osoby zgłaszającej)
……………………………………......
(opcjonalnie dane kontaktowe: telefon, e-mail)
S.M. „Centrum – Wola”
ul. Siedmiogrodzka 11, Warszawa
OŚWIADCZENIE
Dotyczy:
 zgłoszenie śmierci osoby uprawnionej do spółdzielczego prawa do lokalu lub
odrębnej własności lokalu
 nabycia prawa w drodze dziedziczenia
Adres lokalu: ……………………………………………………………………………..
Podstawa dokonania zmiany: ……………………………………………………………
Jednocześnie oświadczam, że zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną na odwrocie
niniejszego oświadczenia w sprawie ochrony danych osobowych.
.....................................................................
(podpis osoby zgłaszającej)
Wyrażam zgodę na przechowywanie przez Spółdzielnię kopii dokumentów
(w szczególności aktów notarialnych, orzeczeń sądowych, aktów stanu cywilnego,
decyzji administracyjnych, dokumentów z danymi osobowymi szczególnych kategorii)
dotyczących mojej osoby i związanych z moim lokalem będącym w zasobach
Spółdzielni do celu realizacji uprawnień wynikających z ustawy o spółdzielniach
mieszkaniowych, ustawy Prawo Spółdzielcze oraz Statutu Spółdzielni.
.....................................................................
(podpis osoby zgłaszającej)
Potwierdzam okazanie mi do wglądu dokumentu potwierdzającego niniejszą czynność
(tj. tytuł dokumentu, data sporządzenia, numer, skrócona treść) ……………………….
……………………………………………………………………………………...........
………………………………………………………………………………...................
Tożsamość składającego oświadczenie stwierdzono na podstawie dowodu osobistego nr
…………………………. wydanego przez ………………………………………………
……………………………………………
(pieczęć i podpis pracownika Spółdzielni)

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. informujemy, 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
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.
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;

