Siemianowice Śl. __________________________

KARTA INFORMACYJNA
Na podstawie § 4 ust. 9 oraz § 5 ust. 2 Statutu SSM składam kartę informacyjną
zawierającą następujące dane:
I. DANE PERSONALNE WNIOSKODAWCY:
1. Imię _____________________________________________________________________________________
2. Nazwisko _________________________________________________________________________________
3. Data i miejsce urodzenia _____________________________________________________________________
4. PESEL ___________________________________________________________________________________
5. Stan cywilny _______________________________________________________________________________
6. Data zawarcia związku małżeńskiego ___________________________________________________________
7. Telefony kontaktowe ________________________________________________________________________
8. Adres mailowy _____________________________________________________________________________
9. Adres nabytego mieszkania ___________________________________________________________________
10. Adres do korespondencji ____________________________________________________________________
11. Imię i nazwisko osoby administrującej lokalem pod nieobecność osoby uprawnionej i jej dane kontaktowe:

___________________________________________________________________________________

II. DANE PERSONALNE WSPÓŁMAŁŻONKA/WSPÓŁWŁAŚCICIELA:
1. Imię _____________________________________________________________________________________
2. Nazwisko _________________________________________________________________________________
3. Data i miejsce urodzenia _____________________________________________________________________
4. PESEL ___________________________________________________________________________________
5. Stan cywilny _______________________________________________________________________________
6. Data zawarcia związku małżeńskiego ___________________________________________________________
7. Telefony kontaktowe ________________________________________________________________________
8. Adres mailowy _____________________________________________________________________________
9. Adres zamieszkania _________________________________________________________________________
10. Adres do korespondencji ____________________________________________________________________

III. DANE POZOSTAŁYCH WŁAŚCICIELI I/LUB OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH W LOKALU:
Lp.

Nazwisko i Imię

Data
urodzenia

PESEL

Adres zamieszkania
Numer telefonu

1.

2.

3.

4.

5.

________________________________
Podpis wnioskodawcy

________________________________
Podpis sprawdzającego wniosek

Administratorem Twoich danych osobowych jest Siemianowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Siemianowicach Śląskich (41-106) przy ul. Bohaterów Westerplatte 20. We wszystkich sprawach dotyczących
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy kontaktować się pod adresem pocztowym Administratora lub elektronicznie pod adresem email: odo@ssm.siemianowice.pl . Twoje dane będą przetwarzane w celu realizacji uprawnień wynikających ze Statutu oraz obowiązujących przepisów prawa, na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na
Administratorze – art. 6 ust.1 lit. b) i c) Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”). Podane dane są wymogiem ustawowym, niezbędne do prawidłowej realizacji praw i
obowiązków wynikających ze Statutu oraz innych regulacji prawnych. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności : dane członków, właścicieli lokali,
najemców – do czasu posiadania prawa do lokalu i wygaśnięcia zobowiązań wynikających z odrębnych przepisów prawa; dane zawarte w umowach i pełnomocnictwach – do czasu przedawnienia roszczeń
wynikających z umowy. Masz prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia ich przetwarzania. Jeśli uznasz, że przetwarzając Twoje dane osobowe
naruszono przepisy RODO, masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Decyzją

Zarządu SSM z dnia __________________ prot. nr ___________ potwierdzono nabycie

uprawnień do lokatorskiego / własnościowego / prawa odrębnej własności do mieszkania
o pow. ________ m2 /garażu nr _____ o pow. ______ m2/ lokalu użytkowego - o pow. _______ m2
położonego przy ul. ___________________________________________________________________
w wyniku przejęcia praw po _____________________________________________________________
w wyniku zamiany / kupna / darowizny / dziedziczenia / podziału majątku.

____________________________________
Podpisy członków Zarządu

