Członek Spółdzielni

Bydgoszcz, dnia ………………

Nazwisko
Imię ( drugie imię )
Imiona rodziców
dow. Osobisty
wydany przez
data ważności dow. Osob
NIP
PESEL
Adres zamieszkania
Email
Tel. Kontaktowy od 8 – 15
Współmałżonek
Nazwisko
Imię ( drugie imię )
Imiona rodziców
dow. Osobisty
wydany przez
data ważności dow. Osob
NIP
PESEL
Adres zamieszkania
Email
Tel. Kontaktowy od 8 – 15
Proszę o przygotowanie niezbędnych dokumentów w celu ustanowienia w trybie ustawy z
dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U z 2018 r, poz.845 ze zm.)
odrębnej własności lokalu nr
garażu nr

przy ul.

w budynku mieszkalnym przy ul.

w Bydgoszczy oraz

w Bydgoszczy.

Proszę o zawarcie umowy o przeniesienie dotychczasowego własnościowego prawa do w/w lokalu
( i ) w prawo odrębnej własności.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Pomorską Spółdzielnię Mieszkaniową w
Bydgoszczy w/w danych osobowych w celu przekazania notariuszowi i przygotowania przez
notariusza umowy.
................................................................
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Zostałem poinformowany, że:
1.
2.

3.

4.

5.

Administratorem danych osobowych jest Pomorska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bydgoszczy, ul. Zaświat 32, 85685 Bydgoszcz, tel. 52 342 07 66, biuro@psm.bydgoszcz.pl
podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE czyli zgoda,
Pomorska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bydgoszczy przetwarza w/w dane osobowe w celu przekazania
notariuszowi do sporządzenia umowy wyodrębnienia lokalu oraz przechowywania tegoż aktu notarialnego
wyodrębnienia własności przez PSM w teczce lokalu,
odbiorcą danych osobowych będą:
a) pracownicy PSM,
b) notariusz sporządzający umowę wyodrębnienia lokalu i jego pracownicy,
przysługuje mi prawo:
a) uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe mnie dotyczące,
b)

dostępu do treści swoich danych,

c)

uzyskania następujących informacji:
 cele przetwarzania;
 kategorie odnośnych danych osobowych;
 informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną
ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;
 w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe,
kryteria ustalania tego okresu;
 informacje o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia
sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
 informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą – wszelkie dostępne
informacje o ich źródle;

 informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art.
22 ust. 1 i 4, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich
podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla
osoby, której dane dotyczą.

6.
7.

d)

żądania sprostowania danych;

e)

żądania usunięcia danych w przypadkach określonych przepisami prawa – Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE,

f)

żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych przepisami prawa – Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

g)

przenoszenia danych,

h)

wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania
dotyczących jej danych osobowych w przypadkach określonych przepisami prawa – Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE

i)

wniesienia skargi do organu nadzorczego,

j)

cofnięcia zgody.

dane przechowywane będą do czasu cofnięcia zgody.
podanie w/w danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ułatwi i przyspieszy przygotowanie umowy przez
notariusza.
..............................................
data, podpis
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