KWESTIONARIUSZ OSOBOWY,
DĘBIECKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
1. Imię

2. Nazwisko

3. Rodzaj lokalu

Mieszkalny

Garaż

4. Adres lokalu

5. Adres
zamieszkania
(Wypełnić w przypadku gdy
adres zamieszkania jest inny
od adresu lokalu)

6. Adres do
korespondencji
Na podstawie uchwały nr
8/2011 podanie adresu do
korespondencji wiąże się z co
miesięcznym naliczaniem
kosztów przesyłki.

7. Numer telefonu

8. Adres email
Wyrażam zgodę na dokonywanie doręczeń korespondencji ze Spółdzielni w formie elektronicznej
ze skutkiem prawnym doręczenia.
Hasłem do otwierania poczty szyfrowanej jest sześć ostatnich cyfr indywidualnego numeru konta
bankowego do opłat czynszowych.
9. Numer PESEL

10. Numer NIP

wypełnia osoba fizyczna będąca Członkiem Spółdzielni

wypełnia osoba prawna

11. Zaznaczyć „x” w przypadku rezygnacji z otrzymywania książeczek opłat



Wyrażam zgodę na przechowywanie przez Spółdzielnię oryginałów i kopii dokumentów (w
szczególności aktów notarialnych, orzeczeń sądowych, aktów stanu cywilnego, decyzji
administracyjnych, dokumentów z danymi osobowymi szczególnych kategorii) dotyczących
mojej osoby i związanych z moim lokalem będącym w zasobach Spółdzielni.

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Dębiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa
Dane kontaktowe : 61-453 Poznań, ul. Racjonalizatorów 3, tel.: 061 8 344 990,
e-mail: sekretariat@debieckasm.pl
2. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. c) i f) RODO w celu wypełnienia
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, realizacji zadań ustawowych i statutowych
oraz do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
administratora lub przez stronę trzecią.
3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w szczególności na podstawie:
- ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze,
- ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych,
- ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali,
- ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o
zmianie Kodeksu cywilnego,
- ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
- Kodeksu postępowania cywilnego,
- Kodeksu cywilnego,
- Statutu Spółdzielni
4. W trakcie przetwarzania dane osobowe mogą być ujawniane odbiorcom: osobom upoważnionym
oraz podmiotom, które wykażą prawnie uzasadnione interesy.
5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze oraz dochodzenia lub obrony roszczeń.
7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz przenoszenia danych.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i niezbędne do wypełnienia
obowiązków prawnych ciążących na administratorze.
10. Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym
decyzji będących wynikiem profilowania.
11. Informacje zawarte w klauzuli mają zastosowanie od dnia 25 maja 2018 r.

......................................................
/czytelny podpis/

