Wągrowiec, dnia ………………………
……………………………………………..
Imię i Nazwisko
……………………………………………..
Adres zamieszkania
……………………………………………..
Telefon kontaktowy
……………………………………………..
Nr członkowski
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wągrowcu

WNIOSEK
Na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity
Dz.U z 2018 r. poz. 845 z późn. zmianami) oraz ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze
(tekst jednolity Dz. U z 2018 r. poz. 1285 z późn. zmianami) oraz w oparciu o Regulamin udostępniania
danych osobowych i dokumentów w Spółdzielni Mieszkaniowej w Wągrowcu, wnioskuję o:
1. * Sporządzenie i wydanie mi kserokopii/odpisów* niżej wymienionych dokumentów. Zobowiązuję
się do wniesienia opłaty, o której mowa w §1 ust. 6 ww. Regulaminu (z wyłączeniem Statutu i
regulaminów) przed ich otrzymaniem. Kserokopie wnioskowanych dokumentów zobowiązuje się
odebrać osobiście.
a) …………………………………………………………….
b) …………………………………………………………….
c) …………………………………………………………….
d) …………………………………………………………….
dokładna nazwa dokumentu i jego zakres tematyczny lub inne sprecyzowanie w stopniu umożliwiających
identyfikację żądanego dokumentu

2. * Umożliwienie mi zaznajomienia się z następującymi dokumentami:
a) …………………………………………………………….
b) …………………………………………………………….
c) …………………………………………………………….
d) …………………………………………………………….
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dokładna nazwa dokumentu i jego zakres tematyczny lub inne sprecyzowanie w stopniu umożliwiającym
identyfikację żądanego dokumentu

O terminie i miejscu odbioru wnioskowanych dokumentów lub udostępnienia do wglądu dokumentów
Spółdzielni proszę poinformować telefonicznie (na numer wskazany we wniosku)/pisemnie (na adres
wskazany we wniosku)*.
Zobowiązuję się nie wykorzystywać pozyskanych informacji oraz wydanych dokumentów w sposób
naruszający prawa osób trzecich (prawnych i fizycznych), w sposób sprzeczny z interesem Spółdzielni
bądź osób trzecich (prawnych i fizycznych).
Zobowiązuję się do przestrzegania Regulaminu udostępniania danych osobowych i dokumentów
członkom Spółdzielni obowiązującego w Spółdzielni Mieszkaniowej w Wągrowcu.
Zobowiązuję się do przestrzegania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU)
2016/679 z dnia 27.04.2016 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 oraz innych przepisów prawa dotyczących przetwarzania informacji ochronnych.

…………………………………………
czytelny podpis
Niniejszym oświadczam, iż zapoznałam/-em się z dokumentami
wniosku/otrzymałam/-em kopie wnioskowanych dokumentów*.

wymienionymi

we

…………………………………………
czytelny podpis

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wągrowcu informuje, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wągrowcu, ul. Jeżyka 50, 62-100
Wągrowiec, tel. 67 26 21 006(7), e-mail: sekretariat@smwagrowiec.pl
2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda Wnioskodawcy – art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektyw 95/46/WE
3. Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wągrowcu przetwarza w/w dane osobowe w celu realizacji wniosku o
udostępnienie dokumentów lub wydanie kserokopii.
4. Odbiorcą danych osobowych będą:
a) podmioty, z którymi administrator zawarł umowy powierzenia,
b) pracownicy administratora danych.
5. Przysługuje Pani/Panu prawo:
a) uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe Pani/Pana dotyczące
b) dostępu do treści swoich danych
c) uzyskania następujących informacji
− cele przetwarzania
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−
−

6.
7.

kategorie odnośnych danych osobowych
informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną
ujawnione w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych
− w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe,
kryteria ustalania takiego okresu
− informacje o prawie do żądania od administratora sprostowani, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego
przetwarzania
− informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego
− jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą – wszelkie dostępne informacje
o ich źródle
− informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22
ust1 i 4, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a
także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane
dotyczą
d) żądania sprostowania danych
e) żądania usunięcia danych w przypadkach określonych przepisami prawa – Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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
f) żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych przepisami prawa – Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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
g) przenoszenia danych
h) wzniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących
jej danych osobowych w przypadkach określonych przepisami prawa – Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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
i) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
j) cofnięcia zgody
dane przechowywane będą przez okres 10 lat od czasu realizacji wniosku, z zastrzeżeniem wyjątków
przewidzianych przepisami prawa
podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich brak uniemożliwi realizację wniosku.

Oświadczam, że się zapoznałam/-em z powyższym i informacja ta jest dla mnie zrozumiała.

…………….…………………………………
Data i czytelny własnoręczny podpis

(* niepotrzebne skreślić)
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