
1…………………………………………………………………………………………………….…………… 
                                                            (Imię, nazwisko, pesel, adres zamieszkania, nr telefonu) 

 

2……………………………………………………………………………………………………….………… 
                                                            (Imię, nazwisko, pesel, adres zamieszkania, nr telefonu) 

 

3.………………………………………………………………………………………………………………… 
                                                        (Imię, nazwisko, pesel, adres zamieszkania, nr telefonu) 

 

4…………………………………………………………………………………………………………….…… 
                                                             (Imię, nazwisko, pesel, adres zamieszkania, nr telefonu) 

 

5…………………………………………………………………………………………………….…………… 
                                                             (Imię, nazwisko, pesel, adres zamieszkania, nr telefonu) 

 

6………………………………………………………………………………………………………….……… 
                                                             (Imię, nazwisko, pesel, adres zamieszkania, nr telefonu) 

 

ZARZĄD  

KIELECKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ  

ul. Kujawska 26 w Kielcach 

 
Informujemy o fakcie nabycia spółdzielczego własnościowego/odrębnego prawa własności* do mieszkania przy 

ul. .………………………………………………………………………………………….…...………………………… 

 

Jako współwłaściciele ww. lokalu, zgodnie uznajemy, że p.…………………………………………… będąca/cy* 

członkiem spółdzielni, będzie reprezentował/a nasze prawa w spółdzielni i w związku z tym przyjmujemy do 

wiadomości, że wszelka korespondencja dot. ww. lokalu będzie kierowana na adres członka spółdzielni tj. na adres:  

…..…………….…………………………………………………………….  

W nabytym lokalu zamieszkiwać będzie …………….. osób.  

Oświadczamy, że posiadamy*, jesteśmy współwłaścicielami* inny/ego* lokal/u* przy ul.  

………………………………………………………………….........................................................................  

Przyjmujemy do wiadomości, że nabyte mieszkanie należy wykorzystywać na cele mieszkalne, oraz, że:  

➢ od podanej wyżej liczby osób, Spółdzielnia naliczy opłaty za użytkowanie lokalu, a o każdorazowej zmianie 

liczby osób zamieszkujących w ww. lokalu, członek spółdzielni zobowiązuję się informować pisemnie 

właściwą Administrację Osiedla. 

➢ niedopełnienie przez członka spółdzielni obowiązku zgłoszenia ilości osób faktycznie zamieszkałych  

w lokalu, może spowodować naliczenie również opłaty od dodatkowych osób, których zamieszkiwanie wynika z 

informacji uzyskanych z organu meldunkowego lub potwierdzenia zamieszkiwania przez Policję, czy sąsiadów 

(podstawa: § 10 regulaminu porządku domowego dla użytkowników lokali mieszkalnych w Spółdzielni). 

➢ obowiązek wpłaty do Spółdzielni ewentualnej niedopłaty z tytułu kosztów c.o. za sezon grzewczy, spoczywa na 

nabywcy lokalu (podstawa: regulamin indywidualnego rozliczania kosztów centralnego ogrzewania lokali 

mieszkalnych i użytkowych). 

Oświadczam, że zapoznałam/em* zapoznaliśmy* się z dołączoną do niniejszego pisma klauzulą informacyjną oraz 

zasadami przetwarzanych i udostępnianych danych osobowych w Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej i zgodnie z 

art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) wyrażam wyraźną i dobrowolną zgodę na przetwarzanie i zbieranie 

moich danych osobowych przez Kielecką Spółdzielnię Mieszkaniową z siedzibą w Kielcach przy ul. Kujawska 26 w 

celu przetworzenia niniejszej deklaracji. 

 
 

Kielce, dnia ………………………….…                                własnoręczne podpisy współwłaścicieli: 

 

1. …………………………………………….         2. …………………………..…………………..……   

 

3. ………..………..…………………….…….        4. ………………………………………..………..…  

 

5. ……………………………………………...       6. ……………………………………...……………. 

* Niepotrzebne skreślić 



Klauzula informacyjna oraz zasady przetwarzanych i udostępnianych danych 

osobowych w Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania danych i udzielania 

informacji: 

1. Administratorem Pani/Pana danych jest Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Kielcach przy 

ul. Kujawska 26, zwany dalej Administratorem. 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu przetworzenia niniejszej deklaracji. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa lub czas 

niezbędny do realizacji zadania, o którym mowa w pkt. 2. 

4. Odbiorcami danych osobowych mogą być:  

a. podmioty uczestniczące w realizacji zadania o których mowa w pkt. 2; 

b. podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 

5. Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych. 

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji celu o których mowa w pkt. 2. 

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia 

zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych RODO. 

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, do organizacji międzynarodowych 

ani nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

10. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość 

przetwarzania danych osobowych: Rafał Kołodziejczyk, adres: 25-344 Kielce, ul. Kujawska 26, e-mail: 

iod@ksm.pl. 
 

 

 


