
 
 
 
 
Pieczęć Spółdzielni 
 

Nabywca/y prawa odrębnej własności do lokalu mieszkalnego                

nr  ……  położonego   przy   ul.   ………………..………………………… 

na podstawie …………………………………………………………………..  

I. Dane  osobowe  nabywcy/ów:  
 

A. 1. Nazwisko                

 

     2. Imię             

             

     3. PESEL            

 
     4. Miejsce stałego zameldowania:  .................................................................................... 
 
     5. Telefon kontaktowy: ………………………………………….   
 
     6. Data przyjęcia w poczet członków…………………………………………….…………….
      (wypełnia pracownik spółdzielni)  
     

B.  1. Nazwisko                

 

2. Imię             

             

3. PESEL                 

 
4. Miejsce stałego zameldowania: ……………………………………………………………   
 
5. Telefon kontaktowy: …………………………………………….   
 
6. Stopień pokrewieństwa …………………………………………….. 
 

II. Czy istnieje ustawowa wspólność majątkowa małżonków?    TAK            NIE  
 
Jeżeli tak, to dane współmałżonka: ………………………………………………..   
 
III. Wnioskuję o przyjęcie w poczet członków:       TAK           NIE                                                                                                   
 

IV. Ilość osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkania: ………………… 

 
V. Adres do korespondencji: ……………………………………………………………………… 

 
VI. Dane udostępniane  przez wnioskodawcę administratorowi: 

1. Osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania: 

 
Lp. Nazwisko i imię Data 

urodzenia 
Stopień  

pokrewieństwa 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

 



 

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Środula” w Sosnowcu, ul. Prusa 1 informuje, że jest 
administratorem danych osobowych osób niebędących członkami Spółdzielni będących 
właścicielami lokali lub którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, 
przetwarzanych w celu rozliczania kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem lokali 
oraz nieruchomości stanowiących odpowiednio mienie spółdzielni lub nieruchomości 
wspólnych, a także w celu realizacji innych obowiązków i uprawnień wynikających                           
z przepisów prawa. Dane będą udostępniane podmiotom trzecim uprawnionym na podstawie 
przepisów prawa, na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach 
mieszkaniowych (tj. Dz. U. z 2003r. Nr 119, poz. 1116 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy 
z dnia 16 września 1982r. prawo spółdzielcze (tj. Dz. U. z 2003r. Nr 188, poz. 1848                      
z późniejszymi zmianami) Każdej osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo 
dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Spółdzielnia przetwarza dane 
osobowe w niniejszym celu na podstawie art. 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r.                           
o spółdzielniach mieszkaniowych (tj. Dz. U. z 2003r. Nr 119, poz. 1116 z późniejszymi 
zmianami). 
 
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Środula” w Sosnowcu, ul. Prusa 1 informuje, że jest 
administratorem danych osobowych osób wspólnie zamieszkujących z członkami Spółdzielni 
oraz z osobami niebędącymi członkami Spółdzielni będącymi właścicielami lokali lub którym 
przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, wobec których podejmuje działania 
mające na celu dochodzenie roszczeń finansowych związanych z kosztami za eksploatację                          
i utrzymanie lokalu oraz nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni. Dane będą 
udostępniane w celu dochodzenia roszczeń oraz podmiotom uprawnionym na podstawie 
przepisów prawa. Każdej osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo dostępu 
do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Spółdzielnia przetwarza dane osobowe               
w niniejszym celu na podstawie art. 4 ust. 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach 
mieszkaniowych (tj. Dz. U. z 2003r. Nr 119, poz. 1116 z późniejszymi zmianami). 
 

Oświadczam,  że  wszystkie  podane  przeze  mnie  we 
wniosku   informacje   są  zgodne  z  prawdą. 

Wniosek przyjął:                                Zobowiązuję   się   do   informowania   spółdzielni   o   zmianie                                                                      
                                                               podanych  we  wniosku  danych. 
Dnia  …………………. 20….. r.   
 
..............................................        ............................................................................................................. 
        Podpis pracownika                                                              
                  ……………………………………………………………………………….. 
      Podpis/y   nabywcy/ów 

 

 
 
 
 
 

 

 


