
 

………………………………………               Kielce, dnia …………………...… 

imię , nazwisko członka Sp-ni/ właściciela      

 

pesel ................................................. 

 

…………………………………………. 

 imię , nazwisko członka Sp-ni/ właściciela  

pesel ................................................. 
     

OŚWIADCZENIE 

Ja/my niżej podpisany/a/ni oświadczam/y, że wszelką korespondencję ze Spółdzielni  

(dot. nw mieszkania/ń, garażu/y, lokalu/i użytkowego/ych przy ul.: 

1.………………………………………………………………………………………………… 

2…………………………………………………………………………………………………. 

3…………………………………………………………………………………………………. 

4…………………………………………………………………………………………………. 

w tym zaproszenie na Walne Zgromadzenie Członków KSM, należy wysyłać na adres:  

………………………………………………………………………………………, przy czym 

zamierzam/y brać udział w części Walnego Zgromadzenia Członków KSM  

 

w osiedlu w którym położone jest mieszkanie przy ul.………………………………………... 

Zobowiązuję/jemy się do pisemnego poinformowania Spółdzielni o zmianie adresu dla 

korespondencji.    

Oświadczam, że: 

1. Lokal/e mieszkalny/e – poz. ………………………, objęte są wspólnością małżeńską 

majątkową i mąż/żona nie wyraziła sprzeciwu na powyższe. 

2. Na informacje zawarte w oświadczeniu pozostali właściciele wyrażają zgodę.                    

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

klauzulą informacyjną oraz zasadami przetwarzania i udostępniania danych osobowych  

w Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej i zgodnie z art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie  

o ochronie danych „RODO”) wyrażam wyraźna i dobrowolną zgodę na przetwarzanie  

i zbieranie moich danych osobowych przez Kielecka Spółdzielnie Mieszkaniową z siedziba  

w Kielcach przy ul. kujawska 26 w Kielcach w celu przetworzenia niniejszej deklaracji.   

 

 

telefon  …………………………..                                   …………………………………….           

                                                                                       podpis/y osoby/osób  uprawnionej/ych 

 



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 niniejszego 

oświadczenia. 

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 usług 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 celów 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: ido@ksm.pl. 

 


