
Kwestionariusz

Imię/imiona i Nazwisko 

PESEL

Adres lokalu i rodzaj lokalu w 
zasobach Spółdzielni

Adres zamieszkania

Adres korespondencyjny 1)

Liczba osób zamieszkujących 
lub korzystających z lokalu

Nr. telefonu

e-mail

Osoba administrująca lokalem 2)

1) jeżeli jest inny niż adres lokalu 

2) Jeżeli jest inna niż określona wyżej

W przypadku zmiany wyżej podanych danych zobowiązuję się je uaktualnić w terminie
7 dni od zaistnienia zmiany. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 
2016 r*. informujemy, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wspólny Dom” siedzibą w
Kościerzynie, ul. M. Skłodowskiej-Curie 40 , zwana dalej Spółdzielnią.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji  należytego wykonywania zadań Spółdzielni
wynikających z ustawy prawo spółdzielcze i wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, na
podstawie art. 6 ust 1 pkt b) c) i f) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Podane przez Panią/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione: 
- zewnętrznym dostawcom usług IT, obsługującym systemy informatyczne Spółdzielni;
- kancelariom prawnym wspierającym nas w obsłudze prawnej oraz podmiotom zajmującym się windykacją i
dochodzeniem należności.
Pani/  Pana dane osobowe mogą być  udostępniane organom publicznym i  instytucjom uprawnionym do
żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, np. sądy.

Podane  przez  Panią/Pana  dane  osobowe  nie  będą  przekazywane  do  państwa  trzeciego,  ani  nie  będą
przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie proflowania.



Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu ustania  stosunku członkostwa,  a  po tym okresie
przechowywane w celach archiwalnych zgodnie z przepisami prawa.

Posiada  Pani/Pan  prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych  oraz  prawo  ich  sprostowania,  usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu.

Posiada  Pan/Pani  prawo wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego  gdy  uzna  Pani/Pan,  iż  przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy rozporządzenia*.

Podanie  w/w  danych  osobowych  w  składanej  deklaracji  jest  wymagane  przepisami  prawa.  Niepodanie
danych skutkuje brakiem możliwości uzyskania członkostwa w Spółdzielni. 

Nadzór  nad  prawidłowym  przetwarzaniem  danych  osobowych  w  Spółdzielni  sprawuje  Inspektor
Ochrony  Danych,  z  którym  można  się  kontaktować  we  wszystkich  sprawach  związanych  z
przetwarzaniem Pani/ Pana danych osobowych
 Inspektor Ochrony Danych, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wspólny Dom”, 

ul. M. Skłodowskiej-Curie 40, 83-40 Kościerzyna
 e-mail:  iodo@sm-wspolnydom.pl.

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietna 2016 r w sprawie
ochrony  osób  fzycznych  w  związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE.

        

_____________________________________   ______________________________
                   ( miejscowość i data)                                                    ( własnoręczny podpis)
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