OW

z nr ………………………………

na nr …………………………..

D-04

Informacja o zmianie właściciela/współwłaściciela
lokalu przy ul. ……………………………………..………………………………… w Krakowie
Nazwisko i imię
Adres korespondencyjny
tel. do kontaktu
PESEL
Lokal należy do:

☐ - wyłącznie do mnie

☐ - do mnie i mojego współmałżonka

Dotychczasowy właściciel
Dokument potwierdzający
nabycie prawa np. umowa
darowizny, umowa sprzedaży, itp.

- umowa sprzedaży

- umowa darowizny

- poświadczenie dziedziczenia

- umowa zamiany

- postanowienie sądu

- kancelaria notarialna (adres: ………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………
Sporządzony przez

- Sąd ………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
- …………………………………………………………………………………………….

Repertorium/ Sygn. akt.
Data dokumentu

Data powstania obowiązku ponoszenia czynszu: ………………………………………………………..
Oświadczam, że w chwili obecnej nie decyduję się na przystąpienie w poczet członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy
Prokocim”. Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem.

Kraków, dnia …………………………………………….

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

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 w szczególności na podstawie Ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali i 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;
• w uzasadnionych przypadkach do sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
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.

Powyższą informację przyjąłem/przyjęłam do wiadomości:

Kraków, dnia …………………………………………….

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

