
 

 
Śrem, dnia ………..………. r. 

 

………………….……………… 
                   (imię i nazwisko) 
 

………………….………………  

   (adres zamieszkania/korespondencji) 
 

………………….……………… 
             (nr telefonu wnioskodawcy) 

 

OŚWIADCZENIE 

 
Oświadczam, że zapoznałam/em się z warunkami ogłoszenia w sprawie najmu lokalu 

mieszkalnego położonego w Książu Wlkp. przy ul. Nowomiejskiej 24/11 o powierzchni 62,40 m2, który 

stanowi własność Spółdzielni Mieszkaniowej w Śremie. Znany jest mi stan prawny i techniczny  

w/w lokalu, umowa najmu i przyjmuję je bez zastrzeżeń. W przypadku wyboru mojej oferty przez 

Spółdzielnię zobowiązuję się do zawarcia umowy najmu i wpłaty kaucji zabezpieczającej najem  

w wysokości 4.000,00 zł w terminie wskazanym przez Spółdzielnię. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółdzielnię Mieszkaniową  

w Śremie w związku z ubieganiem się o najem lokalu mieszkalnego. Przyjmuję, że od dnia 25 maja 

2018 roku weszło w życie Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych wiadomości Osobowych 

(RODO), którego celem jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych w całej Unii 

Europejskiej oraz zwiększenie praw osób fizycznych. Celem zapewnienia właściwej ochrony danych 

osobowych zostałam/zostałem poinformowany przez Spółdzielnię o przetwarzanych danych 

osobowych, a także przysługujących mi w związku z tym prawach.  

Na podstawie  art. 13 ust. 1 i 2 RODO Spółdzielnia informuje, że: 

1) administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa w Śremie  

ul. Chłapowskiego 7, 63-100 Śrem; 

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług związanych z realizacją 

umowy o budowę lokalu mieszkalnego,  na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. b RODO; 

3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są upoważnieni pracownicy Spółdzielni;  

4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres świadczenia usług, o których mowa 

powyżej oraz po zakończeniu świadczenia usług przez okres niezbędny dla przechowywania 

danych wynikający z odrębnych przepisów, w szczególności podatkowych oraz przez okres 

przedawnienia roszczeń wynikających ze świadczenia usług; 

5) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

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

cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem; 

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie 

Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO; 

7) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla realizacji usług, o 

których mowa powyżej. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości 

świadczenia tych usług na Pani/Pana rzecz;  

8) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 

profilowania, nie będą też przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. 

9) w sprawach związanych z ochroną danych osobowych  należy kontaktować się z inspektorem 

ochrony danych pod adresem e-mail: iod@smsrem.pl; 

 

 

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

                                                                              / czytelny podpis / 

mailto:iod@smsrem.pl

