INFORMACJA DLA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „NOWY PROKOCIM”
W ZWIAZKU Z NABYCIEM
SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA

nadany nr członkowski:

D-01

…………………………..

DO LOKALU PRZY UL.

………………………………………………….……………………………………….. KRAKOWIE

CZŁONEK SPÓŁDZIELNI Z MOCY USTAWY O SPÓŁDZIELNIACH MIESZKANIOWYCH (ze zmianami z dnia 20.07.2017 r.)
imię i nazwisko ……………………………………………………………………………………………. PESEL…………………………………………….
adres do korespondencji …………………………………………………………………………………………………………..
nr telefonu do kontaktu …………………………………… adres email………….…………………………………………..@………………..
Prawo do lokalu przysługuje*:
☐ wyłącznie mnie
☐ mnie i mojemu małżonkowi …………………………………………………………………………..na zasadzie współwłasności małżeńskiej.
Sposób nabycia*: ☐ - kupno ☐ - darowizna ☐ - spadek

☐ - inny (proszę podać jaki) ……………………………………..

Poprzedni właściciel: ……………………………………………………………………………….
Lokal ten składa się z : ......... pokoi ( przechodnie) * , kuchni jasnej, ciemnej, wnęka kuchenna, kuchnia w przedpokoju, brak kuchni*
wc osobno: tak - nie*

piętro................. - parter

1.

Oświadczam, że nie jestem członkiem niniejszej Spółdzielni mieszkaniowej z tytułu posiadania prawa do innego lokalu.

2.

Posiadam inny lokal w zasobach SM Nowy Prokocim tj. ................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………….

Zobowiązuję się stosować do przepisów Statutu, regulaminów, uchwał Walnego Zgromadzenia oraz postanowień Rady i Zarządu Spółdzielni,
oraz powiadamiać w formie pisemnej o zmianie podanych wyżej danych.
Prawdziwość powyższych danym potwierdzam własnoręcznym podpisem.
Kraków, dnia …………………………………………….

…………………………………………………………………….
(podpis własnoręczny)

*- wskazać właściwe

Klauzula informacyjna RODO:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Prokocim” z siedzibą w Krakowie, ul. Kurczaba 25, zwana dalej AD.
2. Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować pod adresem iod@sm.nowyprokocim.pl.
3. Dane osobowe podane na piśmie są przetwarzane na podstawie Ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze oraz Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o spółdzielniach mieszkaniowych wyłącznie w celach związanych z realizacją członkostwa.
4. Dane te przetwarzamy do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z posiadania prawa do nieruchomości.
5. Dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: podmiotom świadczącym AD usługi niezbędne do realizacji wyżej wskazanych
celów, w tym partnerom IT, podmiotom realizującym wsparcie techniczne lub organizacyjne na podstawie zawartych umów, podmiotom uprawionym na
podstawie przepisów prawa.
6. Mają Państwo prawo do:
• dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
• sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
• ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
• w uzasadnionych przypadkach do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
• usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie wynika z obowiązku prawnego lub sprawowania władzy publicznej.
7. Każda osoba posiada ponadto prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych na niewłaściwe przetwarzanie jej danych.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne w celu spełniania obowiązków i realizacji uprawnień wynikających
ze stosunku członkostwa w Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Prokocim” w Krakowie.
9. Żądania, oświadczenia i wszelką korespondencję dotyczącą danych osobowych należy przesłać w formie pisemnej na podany adres Administratora danych

Powyższą informację przyjąłem/przyjęłam do wiadomości:
Kraków, dnia …………………………………………….

Posiedzenie Zarządu w dniu …………………………………..
zmiana w systemie: …………………………….. -> …………………………………..

…………………………………………………………………….
(podpis własnoręczny)

