
WYPEŁNIĆ  DRUKOWANYMI   LITERAMI                                                Dnia …………….…….. 

 
 

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY /DANE PERSONALNE 

 WSPÓŁWŁAŚCICIELA WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA  DO LOKALU  NIEBĘDĄCEGO  CZŁONKIEM 

 WŁAŚCICIELA / WSPÓŁWŁAŚCICIELA  ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI   LOKALU 

 w Górniczej Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego im. St. Staszica w Wodzisławiu Śl.   
 

 

1. ..........................................................................................................................................................  
Imię/ Imiona,  nazwisko os. fizycznej  / nazwa , siedziba  osoby prawnej 

2. KRS  ………………………………………PESEL ………………………………………….…..
       / w przypadku    osoby  prawnej /    / w przypadku  osoby fizycznej  /  

3. Rodzaj lokalu  -    mieszkalny   Tak/Nie  
*
             /        garaż / użytkowy    Tak/Nie 

*
                  

4. Adres lokalu  w GSBM  ................................................................................................................... 

5. Liczba osób zamieszkałych w lokalu  …………..………  

6. Lokal stanowi majątek  odrębny / współwłasność / wspólność majątkową małżeńską * 

…………………………………………………………………………………………………… 
(  niepotrzebna skreślić – w przypadku współwłasności podać współwłaściciela/li ) 

7. Powołanie dokumentu  potwierdzającego  tytuł  prawny do lokalu : 

1) Akt notarialny  

…………………………………………………………………………………………….…….…... 

……………………………………………………………………………………………………..… 

………………………………………………………………………………………………….…….. 

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….. 
nr Repertorium / data sporządzenia / organ sporządzający / nr księgi wieczystej  /podstawa nabycia  

2) Wyrok / Postanowienie Sądu  np. o nabyciu spadku , przysądzeniu 

…………………………………………………………………………………………..……………

……………………………………………………………………………………………………..… 

3) Inne  …………………………………………………………………………………………….…… 

 

DANE  PODANE    NA   ZASADZIE  DOBROWOLNOŚCI 

 

8. Adres zamieszkania /  korespondencji  jeśli jest inny niż adres lokalu z punktu 4 . 

  …………………………………………………………………………………………………………........ 

9. Do kontaktu:  nr telefonu………………...………e.mail …………..………………………………… 
 
*niepotrzebne skreślić 

Jednocześnie oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym i zobowiązuję się 

poinformować Spółdzielnię o każdorazowej ich zmianie w terminie 14 dni od  jej  zaistnienia  

Wyrażam zgodę/  nie wyrażam zgody
*/
 na przesyłanie przez Spółdzielnię drogą elektroniczną na wskazany we 

wniosku adres e-mail, korespondencji   dotyczącej  bieżących spraw  związanych z posiadanym w Spółdzielni 

lokalem mieszkalnym-  korespondencję wysłaną za pośrednictwem poczty elektronicznej uznaję za skutecznie 

doręczoną. 

Potwierdzam zapoznanie z klauzulą informacyjną Administratora Danych Osobowych    – zgodnie z art. 13 RODO  

oraz  dodatkowo ,  że zostałem poinformowany,  iż  klauzula informacyjna   umieszczona jest na stronie 

internetowej Spółdzielni WWW.gsbm.pl   TAK  (    )  

 

W PRZYPADKU WSKAZANIA WSPÓŁWŁASCICIELA -  Zobowiązuję się przekazać mu informację  dot. 

Ochrony Danych Osobowych zawartych w klauzuli informacyjnej  oraz dodatkowo   poinformować , gdzie  

umieszczona jest treść klauzuli    TAK  (    ) 
 
*niepotrzebne skreślić 

Podpis składającego  dane  …………………..…..…………  

 

http://www.gsbm.pl/

