Wodzisław śl. dnia ...................
DANE WNIOSKODAWCY
Imię i nazwisko..................................................................................
Adres zamieszkania /korespondencji ................................................
Dane do kontaktu/ nr telefonu …………………………..…………
Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego im. St. Staszica
im. St. Staszica z siedzibą Wodzisławiu Śl.
44-300 Wodzisław Śl. ul. Kubsza 12

WNIOSEK
O zawarcie w oparciu o art. 12 ustawy o Spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15.12.2000r z późniejszymi
zmianami, umowy o ustanowienie przeniesienie własności lokalu mieszkalnego położonego w
........................................................, przy ul..............................................................
I. Dane wnioskodawcy :
-

……………………………………..…….

2) Imiona rodziców -

……………………………………………

1) Stan cywilny

3) Nr dowodu osobistego- …………………………………………..
4) PESEL

…………………………….………………

-

……………………………….
Data i czytelny podpis

II. Dane małżonka wnioskodawcy :
1) Imiona i nazwisko -

……………………………..…………….…..…..

2) Imiona rodziców -

………………………………………………...…

3) Nr dowodu osobistego- …………………………………………..………...
4) PESEL

-

…………………………….………………….……
……………………………….
Data i czytelny podpis

Legitymacja Administratora do przetwarzania danych osobowych art. Art. 6 ustęp 1 lit b ( przetwarzanie jest
niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie
osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy) oraz Art. 6 ustęp 1 lit c ( wypełnienie obowiązku prawnego
ciążącego na Administratorze ) - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) nr 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych ) –
tzw. RODO.
Oświadczam, że Administrator Danych Osobowych tj. Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego im. St.
Staszica siedzibą 44-300 w Wodzisław Śl. ul. Kubsza 12, spełniła obowiązek informacyjny 1 zgodnie z art. 13
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r .
1

strona 2

Data i czytelny podpis

wnioskodawca

Data i czytelny podpis małżonek wnioskodawcy

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

W związku ze złożonym wnioskiem z dnia ………………… w sprawie o zawarcie umowy o ustanowienie i
przeniesienie własności lokalu mieszkalnego przyjmuję do wiadomości , że :
Administratorem danych osobowym, jest Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego z Siedzibą 44-300 Wodzisław Śl.
przy ul. Kubsza 12; REGON 0000078251 ; NIP 647-050-85-55 ; KRS 0000078251;
2. Dane Administratora do kontaktu- informację na temat przetwarzania przez Spółdzielnię danych osobowych, w tym celów ,
podstawy prawnej przetwarzania można uzyskać bezpośrednio w siedzibie Administratora jak wyżej oraz pod numerem telefonu
32 4556404 , oraz kierować zapytania na adres e.mail: gsbm@ republika.pl
3. Dane są przetwarzane w celu zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie własności lokalu mieszkalnego położonego
zgodnie ze złożonym wnioskiem.
4. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w oparciu o przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
( UE) z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w prawie
swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) :
1) Art. 6 ustęp 1 lit b, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą,
lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy ;
2) Art. 6 ustęp 1 lit c, - podstawą jest przepis prawa ;
4. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnionym na podstawie przepisów prawa
5. Prawa przysługujące w związku z przetwarzaniem :
1) prawo dostępu do treści danych ;
2) prawo żądania sprostowania danych ich usunięcia ,
3) prawo żądania ograniczenia przetwarzania ; prawo sprzeciwu;
4) prawo do bycia zapomnianym ;
5) W przypadku , gdy przetwarzanie odbywa się na zasadzie złożonej dobrowolnej zgody art. 6 ust. 1 lit a RODO – osobie,
która taka zgodę złożyła przysługuje prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania danych , którego dokonano przed jej cofnięciem
6. Każdej osobie której dane są przetwarzane przysługuje skarga do Organu Nadzorczego PUODO w przypadku naruszenia przez
Administratora przepisów przy przetwarzaniu danych osobowych,
7. Podanie danych zawartych we wniosku jest warunkiem jego realizacji ,
8. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wskazany w § 2 statutu Spółdzielni lub do momentu ustania obowiązku
przetwarzania danych wynikający z przepisów prawa.
9. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora Danych nie służą zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani
profilowaniu.
10. Administrator nie będzie przekazywał danych do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowych (poza Europejski Obszar
Gospodarczy).
1.

Data i czytelny podpis wnioskodawca

Data i czytelny podpis małżonek wnioskodawcy

