
OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA LOKALU MIESZKALNEGO 

W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „ŚRÓDMIEŚCIE” 
AKTUALIZACJA DANYCH 

Zgodnie z par. 19 Statutu p. 5 i 6 

 

 
Imię i nazwisko:...................................................................................................... 

                                                       (osoby lub osób posiadających prawo do lokalu) 

 

nr  lokalu…….. przy ul. ………………………………………………. w Łodzi. 

 

I. Oświadczam, że w powyższym lokalu zamieszkuje/ą / przebywa/ją …….. 

(słownie:……………………..) osób/osoby. 

 

II.  Dane kontaktowe: 

 

Kontakt telefoniczny…………………………………………………………... 

 

Kontakt e – mail…………………………………………………………... 

 

Adres korespondencyjny……………………………………………………..... 

 

Oświadczam, że dokonuję wyboru otrzymywania korespondencji:* 

 

 drogą mailową na powyższy adres mailowy 

 

 pocztą tradycyjną na powyższy adres korespondencyjny  

 

* Zaznaczyć właściwy kwadrat 

 

Zgodnie z Regulaminem rozliczania przychodów i  kosztów Spółdzielni 

Mieszkaniowej „Śródmieście” w Łodzi w zakresie gospodarki zasobami 

mieszkaniowymi i użytkowymi oraz ustalania opłat za w/w lokale z dnia 

03.09.2019 r.  na osobie posiadającej tytuł prawny do lokalu ciąży obowiązek 

zgłoszenia wszystkich zmian liczby osób w ciągu 7 dni od daty wystąpienia zmiany. 

 

Deklaruję, iż wskazane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym. 

Oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności prawnej za podanie danych 

niezgodnych z prawdą. 

 

Informujemy, że zmiany dotyczące ilości osób zamieszkujących w lokalu 

zgłoszone do 10 dnia danego miesiąca będą obowiązywały w miesiącu zgłoszenia, 

zaś zgłoszenia dokonane po 10 dniu miesiąca będą obowiązywały od kolejnego 

miesiąca.  

 

 

 

 

Łódź, dnia…………………. …r. 

 

                                                           ………………………………………….. 
                                                                    (czytelny podpis osoby posiadającej prawo do lokalu) 

 

http://www.srodmiescie.lodz.pl/wp-content/uploads/2015/09/Regulamin-rozliczania-przychod%C3%B3w-i-koszt%C3%B3w-SM.pdf
http://www.srodmiescie.lodz.pl/wp-content/uploads/2015/09/Regulamin-rozliczania-przychod%C3%B3w-i-koszt%C3%B3w-SM.pdf
http://www.srodmiescie.lodz.pl/wp-content/uploads/2015/09/Regulamin-rozliczania-przychod%C3%B3w-i-koszt%C3%B3w-SM.pdf
http://www.srodmiescie.lodz.pl/wp-content/uploads/2015/09/Regulamin-rozliczania-przychod%C3%B3w-i-koszt%C3%B3w-SM.pdf


 

 

 

 

 

 

 

Klauzula informacyjna 

 

 

Zgodnie z treścią 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) 

zwane dalej RODO. 

 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Śródmieście” w Łodzi 

informujemy, że na podstawie art. 13 RODO będą Pani/Panu przysługiwały poniższe określone prawa: 

 

    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Śródmieście” z siedzibą w 

Łodzi, ul. Wigury 15, 90-302 Łódź, zwana dalej Spółdzielnią. 

    Inspektor Ochrony Danych, z którym można kontaktować się listownie na adres Inspektor Ochrony Danych 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Śródmieście” w Łodzi, ul. Wigury 15, 90-302 Łódź lub e-mail: 

zarzad@srodmiescie.lodz.pl 

    Przetwarzanie danych osobowych członków Spółdzielni i osób niebędących członkami Spółdzielni przez  

Spółdzielnię Mieszkaniową będzie dla realizacji celów określonych w Statucie Spółdzielni, ustawie z dnia 15 

grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawie z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze, tj. dla 

zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych członków Spółdzielni oraz ich rodzin oraz osób niebędących członkami 

Spółdzielni, ale korzystających z jej zasobów, przez zapewnienie prawidłowej eksploatacji i utrzymanie 

właściwego stanu technicznego zasobów Spółdzielni lub związanych z prowadzeniem działalności zarządzania i 

administrowania nieruchomościami. 

    Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Śródmieście” na podstawie 

przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, dla jakiego zostały zebrane, lecz nie 

krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji. 

    Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, 

jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, 

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 

    Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych 

osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. 

    Administrator informuje, że w niektórych sytuacjach Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane, jeśli 

będzie to konieczne, abyśmy mogli wykonywać nasze usługi. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą 

być tylko podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa. 

    Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. 

 

 

 
 

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Śródmieście” 2019 


