
Załącznik nr 1
do Regulaminu najmu oraz zasad 
korzystania z pomieszczeń dodatkowych 
w zasobach zarządzanych przez 
Chorzowską Spółdzielnię Mieszkaniową
z dnia 30.05.2019 r.

Chorzów, dnia ……………………

WNIOSEK O NAJEM DODATKOWEGO POMIESZCZENIA 

dot. pomieszczenia przy ul. …………………………………………………………………….

PODSTAWOWE DANE  DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY/WNIOSKODAWCÓW 
( imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu )

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

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

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

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

5. ……………………………………………………………………………..……….….………

Uzasadnienie wniosku:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

Oświadczam że:

 Zapoznałem/łam się i akceptuję  Regulamin najmu oraz zasady korzystania z pomieszczeń
dodatkowych w zasobach zarządzanych przez Chorzowską Spółdzielnię Mieszkaniową.

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych
Chorzowską Spółdzielnię Mieszkaniową.

 Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
 Zapoznałem/łam się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach

przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich
poprawiania - załącznik nr 1.

Podpis wnioskodawcy/ wnioskodawców : ….................................................................................

         ………………………………………………..……...

         ……………………………………………………….



Załącznik nr 1
do Wniosku o najem 
dodatkowego pomieszczenia

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679  z dnia  27  kwietnia  2016r.  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) (Dz. Urz.
UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że: 

1. Administrator Danych:
Administratorem  danych  osobowych  jest  Chorzowska  Spółdzielnia  Mieszkaniowa  z  siedzibą  w  Chorzowie  
(41-500) przy ul. Kopalnianej 4a.

2. Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych:
W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można się kontować pod adresem: ido@chsm.com.pl lub
Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa, Chorzów (41-500),  ul. Kopalniana 4a.

3. Podstawa i cele przetwarzania danych osobowych:
Dane  przetwarzane  są  przez  Administratora  danych  osobowych  na  podstawie  Rozporządzenie   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) z dnia 27 kwietnia 2016 r.  (Dz.Urz.UE.L Nr
119,  str.  1) w  celach  związanych  z  działalnością  statutową  Spółdzielni  i  z  prawidłową  realizacją  praw  
i obowiązków Spółdzielni wynikającą z innych przepisów prawa.

4. Pozyskanie danych:
Informujemy,  iż  zgodnie  z  realizacją  celów  statutowych  i  zakresem  działalności  Spółdzielni  jesteśmy
Administratorem danych osobowych, które zostały dobrowolnie złożone przez Panią/Pana.

5. Odbiorcy danych:
Jako  administrator  jesteśmy  obowiązani  do  przechowywania  dokumentów  zawierających  dane  przez  okresy
wskazane przepisami prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego funkcjonowania Spółdzielni i zachowania
zasady rozliczalności. 
Dane osobowe możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzały, w szczególności:
- podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem ciążących na nas obowiązków wynikających  
z odrębnych przepisów prawa.
-  podmiotom wspierającym  nas  w  prowadzonej  działalności  na  nasze  zlecenie,  w  szczególności  dostawcom
zewnętrznych usług i systemów wspierających naszą działalność.

6. Czas przechowywania danych:
Dane  będą  przetwarzane  do  czasu,  w  którym  ustanie  cel  dla  którego  zostały  zebrane  lub  sprzeciwu  co  do
przetwarzania danych osoby, której dane dotyczą, w zależności co nastąpi pierwsze.
Dane przechowujemy przez okresy wskazane poniżej:
- Dane zawarte w umowach i pełnomocnictwach – do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy.
-  Dokumenty  rozliczeniowe  –  księgi   i  związane  z  ich  prowadzeniem  dokumenty  do  czasu  upływu  okresu
przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej.
- Dane  członków, właścicieli lokali, najemców – do czasu posiadania prawa do lokalu  i wygaśnięcia zobowiązań
wynikających z odrębnych przepisów prawa.

7. Uprawnienia w zakresie przetwarzania danych i dobrowolność posiadania danych:
Każdej  osobie,  której  dane  dotyczą  przysługuje  prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych  oraz  prawo  ich
sprostowania,  usunięcia,  ograniczenia  przetwarzania,  prawo  do  bycia  zapomnianym,  prawo  do  przenoszenia
danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (o ile dane przetwarzanie
odbywa się na podstawie zgody).
Ponadto, w sytuacji, gdy przetwarzanie, którego dokonujemy narusza przepisy RODO, posiadacie Państwo prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany
Podanie  danych  jest  niezbędne  do  zawarcia  umów  i  rozliczenia  prowadzonej  działalności.  
W  pozostałym  zakresie  podanie  danych  jest  dobrowolne.  Dane  osobowe   nie  będą  przetwarzane  w  sposób
zautomatyzowany ( w tym w formie profilowania)  w celu realizacji Statutu ChSM oraz odrębnych przepisów
prawa.

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgm2tsnrrguyts
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgm2tsnrrguyts
mailto:ido@chsm.com.pl

