Data wpływu oświadczenia do DSM:

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY,
WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ DĘBOWA 37-43
A. DANE OSOBOWE SKŁADAJĄCEGO OŚWIADCZENE
IMIĘ I NAZWISKO

ADRES ZAMIESZKANIA

PESEL / NIP 1
TELEFON 2
EMAIL 3
ADRES DO KORESPONDENCJI 4

B. ADRES LOKALU W ZASOBACH WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ DĘBOWA 37-43
Ulica:

/
Nr domu

Nr lokalu

C. WYBÓR FORMY DO KORESPONDENCJI 5
Adres lokalu WM DĘBOWA 37-43
Adres korespondencyjny
Adres poczty elektronicznej – email
D. REZYGNACJA Z OTRZYMYWANIA KSIĄŻECZKI OPŁAT 6

E. OBJAŚNIENIA
1.
2.
3.
4.

5.

Numer pesel mogą wypełnić osoby fizyczne, numer NIP wypełniają tylko osoby prawne.
Przy kontakcie telefonicznym w celu uzyskania informacji dotyczącej lokalu należy podać numer autoryzacji stanowiący sześć ostatnich cyfr indywidualnego numeru
bankowego, na który uiszczane są opłaty eksploatacyjne związane z użytkowaniem lokalu.
Wybór adresu email jako podstawowej formy korespondencji jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na dokonywanie doreczeń ze Spółdzielni w formie
elektronicznej ze skutkiem prawnym doręczenia. Załączniki dołączane do korespondencji elektronicznej mogą być zaszyfrowne. Hasłem umożliwiającym ich otwarcie
jest sześć ostatnich cyfr indywidualnego numeru bankowego, na który uiszczane są opłaty eksploatacyjne związane z użytkowaniem lokalu.
Wyboru formy do korespondencji w rubryce „C” dokonuje się poprzez wstawienie znaku „X” tylko przy jednej wybranej opcji. W uzasadnionych przypadkach
Spółdzielnia zastrzega sobie jednak możliwość wysłania korespondencji również na pozostałe nie wybrane przez składającego oświadczenie opcje
z zastrzeżeniem, że wybór podstawowej formy korespondencji nie zostanie w takiej sytuacji pominięty.
W przypadku, gdy adres email lub adres korespondencyjny został podany w sposób uniemożliwiający prawidłowe dostarczenie korespondencji, Spółdzielnia będzie
ją przekazywać na adres lokalu mieszkalnego w zasobach Dębieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej do czasu złożenia nowego kwestionariusza pozbawionego błędów.
W przypadku rezygnacji z otrzymywania drukowanych książeczek opłat eksploatacyjnych należy w polu D wstawić znak „X”.

F. WARUNKI ZŁOŻENIA OŚWIADCZENIA
1.
2.
3.

Kwestionariusz osobowy powinien zostać złożony przez osobę, której przysługuje prawo do lokalu w Nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej Dębowa 37-43 lub
pełnomocnika po dołączeniu do niego pisemnego pełnomocnictwa.
W przypadku, gdy prawo do lokalu, o którym mowa w punkcie B przysługuje więcej niż jednej osobie, kwestionariusz osobowy powinna złożyć każda z nich
indywidualnie.
Poprzez tytuł prawny do lokalu rozumie się prawo odrębnej własności.

4.
5.
6.

7.

Kwestionariusze zawierające błędy, nieczytelne lub złożone przez osoby nie posiadające tytułu prawnego upoważniającego do jego złożenia nie zostaną
uwzględnione, a korespondencja w takim przypadku przesyłana będzie na adres lokalu w zasobie Wspólnoty Mieszkaniowej Dębowa 37-43.
O ile dane podane w kwestionariuszu osobowym umożliwią prowadzenie korespondencji Spółdzielnia wyśle zawiadomienie o stwierdzeniu błędów lub braków
w złożonym kwestionariuszu z prośbą o jego sprostowanie.
Wszelkie zmiany dotyczące danych w części A, B, C i D wymagają złożenia nowego kwestionariusza przez osobę, o której mowa w punkcie F.1..
Niniejszy wzór oświadczenia jest obowiązujący dla wszystkich osób posiadających prawo do lokalu w zasobie Wspólnoty Mieszkaniowej Dębowa 37-43
jak również dla ich pełnomocników od dnia 01.01.2022r.

G. KLAUZULA INFORMACYJNA
Przyjmuje do wiadomości, że:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Administratorem danych osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa, adres: ul. Dębowa 37-43, 61 447 Poznań
Podmiotem przetwarzającym dane osobowe jest Dębiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Racjonalizatorów 3, 61-453 Poznań, numer
KRS 0000107627, nr tel. 61 83 44 990, email: sekretariat@debieckasm.pl
Dane przetwarzane są w celu zarządzania nieruchomością, na podstawie umowy o zarządzanie nieruchomością z dnia 01/12/2014 roku oraz umowy powierzenia
danych osobowych, która jest źródłem pochodzenia danych,
Dane osobowe będą przekazywane odbiorcom danych osobowych, którzy wskażą podstawę prawną i interes prawny
Dane przechowywane są przez okres trwania umowy
Każdy ma prawo do żądania od podmiotu przetwarzającego dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych
Każdy ma prawo do wniesienia skargi do nadzoru organu nadzorczego
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym / umownym / warunkiem zawarcia umowy
Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania, konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości realizacji przez administratora zadań
ustawowych i statutowych.

H. PODPIS SKŁADAJĄCEGO OŚWIADCZENIE

Miejscowość

Data

Podpis

