
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE DANYCH ZE ZBIORU DANYCH OSOBOWYCH 
 

1. Wniosek do:    Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik”,  
                          al. Tysiąclecia 2-14 , 43-603 Jaworzno 
                               NIP: 6320000111  REGON: 000486043   

   
2.Wnioskodawca: ……………………..…................................................................................................................... 
 

….………………………............................................................................................................................................... 
(nazwisko i imię lub nazwa/siedziba, adres zamieszkania, NIP/REGON –  drukowanymi literami) 

 

3. Podstawa prawna upoważniająca wnioskodawcę do przetwarzania danych osobowych: 

 
Właściciel danych  

 Upoważniony przez właściciela danych  na podstawie ….............................................................................. 

  Podstawa prawna upoważniająca wnioskodawcę do przetwarzania danych ……......................................... 

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

4. Wskazanie przeznaczenia dla udostępnionych danych: 

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

……………………………………………….......................................................................................................................... 
(cel przetwarzania danych: w jakiej sprawie potrzebne są wnioskowane informacje/do jakiej instytucji) 

 
5. Zakres danych, które mają zostać udostępnione: 

 
zaświadczenie do zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego (prawo do lokalu, 

informacja o istniejących zobowiązaniach wobec Spółdzielni, informacja o założonej księdze wieczystej lokalu, 

powierzchnia lokalu)*      

            zaświadczenie do założenia księgi wieczystej (prawo do lokalu, informacja o istniejących zobowiązaniach 

wobec Spółdzielni, powierzchnia i skład lokalu, informacja o stanie prawnym gruntu, nr działki, obręb, nr księgi 

wieczystej gruntu)*  

           potwierdzający tytuł prawny do lokalu i zobowiązaniach wobec Spółdzielni  

           zaświadczenie o istniejących zobowiązaniach wobec Spółdzielni            

           zaświadczenie o możliwości założenia księgi wieczystej  

           informacja o uiszczaniu opłat z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi            

           informacja o członkostwie   

           inne …………………………………….………………………………………………………………………………..……………………………………… 

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

…...................................................................................................................................................……………………………. 
(informacje, jakie mają zostać udostępnione, rodzaj dokumentu jaki ma zostać wydany) 

 

6. Forma udostępnienia danych:  

            papierowo                      na nośnikach elektronicznych                   przez wgląd             
 

7. Sposób zawiadomienia o realizacji wniosku:  

 
 telefonicznie   …………………………..…………………..                       na maila ……………………………..……………………….. 
 

             listem poleconym*      listem zwykłym* 
*koszty wysyłki zgodnie z taryfikatorem Poczty Polskiej (zostaną doliczone do faktury)                                             
 

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią „Regulaminu udzielania informacji, udostępniania dokumentów oraz 
ustalania wysokości opłat od czynności prawnych i faktycznych w Spółdzielni Mieszkaniowej “Górnik” w Jaworznie” 
i zobowiązuję się stosować.                           ………………………………………………………………………… 
                                                                                                                         (Data i podpis osoby wnioskującej lub upoważnionej) 

        

        

        



WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE DANYCH ZE ZBIORU DANYCH OSOBOWYCH 
 

8. Sposób odbioru dokumentu: 

 
           osobiście                              przesłanie listem poleconym*                           przesłanie listem zwykłym*             
 

                                                       *koszty wysyłki zgodnie z taryfikatorem Poczty Polskiej (zostaną doliczone do faktury) 
    

           inny ………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

                                          
na adres ………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
  (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania wnioskodawcy wskazany w pkt. 1) 
 
9. Informacje umożliwiające wyszukanie danych w zbiorze: 
 

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

…................................................................................................................................................………………………. 
(imię i nazwisko osoby, której dane dotyczą, data urodzenia/PESEL/adres zamieszkania) 

 

………………………………………………………………………… 
(Data i podpis osoby wnioskującej lub upoważnionej) 

 
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w spra-
wie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji 
danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) - dalej RODO, oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy o zasadach przetwarzania 
Pani/Pana danych osobowych oraz przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.  

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 
Administratorem Państwa danych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik” z siedzibą w Jaworznie (43-600) przy ul. Tysiąclecia 2-14. 
Powyższe dane przetwarzane są w celu świadczenia usług związanych z zarządzaniem nieruchomościami. Administrator wyznaczył in-
spektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez e mail iod@smgornik-j.pl lub na adres siedziby admini-
stratora. 
Macie Państwo prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 
usunięcia swoich danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, uzyskania wyczerpującej informacji na temat prze-
twarzanych danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji celu uzyskania danych, o któ-
rych mowa w pkt. 5.  Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz analogowy i nie będą profilowane. 
 

………………………………………………………………………… 
(Data i podpis osoby wnioskującej lub upoważnionej) 

 
 

ADNOTACJE SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „GÓRNIK” W JAWORZNIE  
 
 

Dział Rozliczeń Opłat i Windykacji ……………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………  
 

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

 
Podpis pracownika …………………………………………………..   Podpis kierownika ………………………………………………….. 
 
Dział Księgowości  ………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………  
 

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

      
Podpis pracownika …………………………………………………..      Podpis kierownika ………………………………………………….. 
 
Dział Finansowy. Wkłady  ……………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………  
 

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

 
Podpis pracownika …………………………………………………..   Podpis kierownika ………………………………………………….. 
 
 

Inne działy …………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………  
 

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

   
Podpis pracownika …………………………………………………..   Podpis kierownika ………………………………………………….. 

                  

        

  

mailto:iod@smgornik-j.pl

