D-02

…………………………………………. dnia ………………………………………. r.
Do Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Prokocim” w Krakowie

WNIOSEK O USTALENIE CZŁONKOSTWA DLA SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA
DO LOKALU NR ………….. PRZY UL ………………………………………….…………… w KRAKOWIE
W związku z treścią
………………………………………….…………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………….
(akt notarialny, postanowienie, numer, data)

zgodnie oświadczamy, że spółdzielcze własnościowe prawo do w/w lokalu obecnie przysługuje:

Lp.

Nazwisko imię osoby posiadającej tytuł prawny

Udział
w
prawie

Adres zamieszkania

PESEL

Tel. do kontaktu

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zgodnie oświadczamy, że wskazujemy na członka Spółdzielni …………………………………………………………………………………………..…………… oraz, że wszelkie rozliczenia
oraz korespondencję Spółdzielnia „Nowy Prokocim” winna kierować na nazwisko i adres do korespondencji podany przez tę osobę.
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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, Ustawa z dnia 10 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych oraz Ustawy z dnia 24 czerwca
1994 r. o własności lokali oraz innych przepisów, które mają wpływ na proces zarządzania nieruchomością wyłącznie w celach statutowych Spółdzielni oraz w celach związanych z zarządzaniem nieruchomościami.
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 z faktu posiadania tytułu prawnego do lokalu pozostającego w
zasobach zarządzanych przez w Spółdzielnię Mieszkaniowa „Nowy Prokocim” w Krakowie lub użytkowania takiego lokalu.
9. Żądania, oświadczenia i wszelką korespondencję dotyczącą danych osobowych należy przesłać w formie pisemnej na podany adres Administratora danych.

Własnoręczne podpisy :
Lp.

Podpis osoby posiadającej tytuł prawny

Data

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Oświadczenie o rezygnacji z członkostwa w związku z wyborem innej osoby jako reprezentanta współuprawnionych do lokalu *

Ja, niżej podpisany ……………………………………………………………………………………………….. oświadczam, że jestem świadomy, że w związku z dokonanym w dniu
……………………………………….. zgodnym wskazaniem** ………………………………………………………………………………………… na członka Spółdzielni, utracę swoje członkostwo
w Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Prokocim”, gdyż zgodnie z obowiązującymi przepisami tylko jedna osoba spośród współuprawnionych może być członkiem
Spółdzielni.

…………………………………………………………………
(własnoręczny podpis osoby rezygnującej z posiadanego członkostwa w SM „Nowy Prokocim”)

PESEL ………………………………………………………

Kraków, dnia ……………………………………………………

 - proszę wypełnić wyłącznie w sytuacji, gdy aktualnie jeden ze współuprawnionych posiada członkostwo w Spółdzielni i z dniem dokonania wyboru
współuprawnionych reprezentować będzie inna osoba
**- proszę podać imię i nazwisko osoby mającej reprezentować współuprawnionych do lokalu
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