
OŚWIADCZENIE             Warszawa, dnia  ........................ 
 

Adres lokalu  
w zasobach  
WSM Rakowiec  

 

……………………….. 

………………………. 

  
Ilość osób zamieszkujących 

 w lokalu 

 

………… 

 

Dane: dane właściciela lokalu  dane współwłaściciela / współmałżonka 

Imię/ Imiona    

Nazwisko    

Data urodzenia    

Stan cywilny    

Telefon 
kontaktowy 

   

Adres email:    

Złożono oświadczenie  o wyrażeniu  zgody na 
utrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną 

    Złożono oświadczenie  o wyrażeniu  zgody na 
utrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną 

Miejsce stałego 
zamieszkania 
(Dokładny adres) 

   

Adres do 
korespondencji 

   

dokument 

tożsamości,  numer 
   

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

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich w.w danych osobowych w celu realizacji zadań Spółdzielni wynikających ze 
Statutu Spółdzielni oraz Regulaminów, Ustawy o Spółdzielniach mieszkaniowych oraz innych obowiązujących przepisów 
prawa. 

 W oparciu o przepis art. 13 ogólnego rozporządzenia  o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r zostałem 
poinformowany, że: 

 administratorem danych osobowych jest Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Rakowiec” z siedzibą w Warszawie 
przy ul. Pruszkowskiej 4d, nr tel.(22) 8227215 email biurozarzadu@wsmrarakowiec.pl 

 dane kontaktowe do inspektora ochrony danych w Spółdzielni to: nr tel. (22) 8227215, email IODO@wsmrakowiec.pl 
 dane przetwarzane są w celu wykonywania działalności statutowej i ustawowej, na podstawie prawnej art. 6 ust. 1 b, c i 

f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., art. 3,4, 13,14 ustawy z 15 grudnia 
2000 r.  o spółdzielniach mieszkaniowych z późn. zmianami oraz Statutu i regulaminów WSM „Rakowiec” 

 dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie odbiorcom danych osobowych, którzy wskażą podstawę prawną i 
interes prawny takim jak sądy, prokuratura, Policja, itp. oraz podmiotom świadczącym na rzecz Spółdzielni usługi na 
podstawie zawartych umów i umów o powierzenie danych, tj. np. kancelariom prawnym, Notariuszom, firmom 
informatycznym obsługującym Spółdzielnię  firmom budowlanym, instalacyjnym, dokonującym odczyty wodomierzy itp. 
w celu zapewnienia prawidłowego procesu zarządzania WSM „Rakowiec”.  

 dane nie będą przekazywane odbiorcom danych w celach marketingowych 
 dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu 
 dane będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonywania działalności statutowej, do dochodzenia roszczeń i 

obrony przed roszczeniami przez Administratora, 
 każdy ma  prawo do żądania od administratora 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 o prawie do przenoszenia danych; 

 każdy ma  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego; 
 osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania, konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości 

realizacji przez administratora zadań ustawowych i statutowych; 

 
 
Czytelny podpis 

 

 

 

……………………….. 

  

 

 

……………………….. 

dane zweryfikowano 
z dok. tożsamości 
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