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Załącznik nr 2 do Regulaminu najmu garaży w zasobach zarządzanych przez Chorzowską Spółdzielnię 

Mieszkaniową 
 

................................................................. 
 
................................................................. 
 
………………………………………………. 
(dane osoby składającej wniosek) 
 
tel. kontaktowy………………………………… 

 

Wniosek 

dot. wynajmu garażu położonego w Chorzowie  

przy ul. .........................................................................  

 

 
Działając w imieniu …………………………………………………………………… 

ninie jszym oświadczam, że: 

 

1. znana jest mi treść Regulaminu najmu garaży w zasobach zarządzanych przez 
Chorzowską Spółdzielnię Mieszkaniową oraz treść przyszłej umowy najmu 

garażu, stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu;  

2. nie posiadam zaległości wobec Spółdzielni z jakiegokolwiek tytułu; 
3. w przypadku wygrania przetargu lub wyłonienia mojej oferty w drodze 

losowania, zobowiązuję się w terminie 14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu  

do podpisania umowy najmu garażu, a przed podpisaniem umowy wpłaty kaucji 
w wysokości dwumiesięcznego czynszu najmu;  

4. zobowiązuje się do zgłoszenia w terminie 3 dni od daty podpisania umowy we 

właściwej administracji osiedla, celem przejęcia garażu protokołem zdawczo-
odbiorczym; 

5. znany jest mi stan techniczny, wyposażenie i położenie garażu. 

 
6. Stan cywilny: …………………………………………………………………… 

 

W przypadku pozostawania w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój 

wspólności majątkowej małżeńskiej – dane i podpis małżonka (adres zamieszkania, 
pesel): 

    

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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Nadto oświadczam, że powyższe jest zgodne z prawdą i przyjmuję wszelkie 

konsekwencje wynikające ze złożenia niniejszego oświadczenia.  

 

 

Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych przez 
Chorzowską Spółdzielnię Mieszkaniową zgormadzonych w celu wynajmu garażu 

będącego w dyspozycji Spółdzielni, a w  przypadku zawarcia umowy najmu w celu 

realizacji umowy najmu zajmowanego przeze mnie garażu. 
 

................................................................ 

podpis osoby składającej oświadczenie  

 

 

 

................................................................ 

podpis małżonka  

 

 

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. Administratorem danych osobowych jest Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa 
w Chorzowie (41-500) przy ul. Kopalnianej 4A.  

2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych osobowych, z którym można 

kontaktować się pod adresem pocztowym siedziby Administratora lub elektronicznie poprzez 
adres e-mail: ido@chsm.com.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych 
osobowych oraz korzystania z praw związanych  z przetwarzaniem danych osobowych.  

3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. b) i c) Rozporządzenia 

Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”)  w celu zawarcia i realizacji 
umowy o  najem garażu oraz związanych z tym obowiązków prawnych ciążących na 
Administratorze danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do zawarcia umowy i jej wykonania 

oraz do czasu dochodzenia roszczeń  i obrony przed roszczeniami przez Administratora. Po 
tym czasie dane osobowe będą przechowywane przez okres oraz w zakresie wymaganym 
przez przepisy powszechnie obowiązujące i wewnętrzne uregulowania.  

5. W trakcie przetwarzania dane osobowe mogą być ujawniane odbiorcom: osobom  

upoważnionym oraz podmiotom, które wykażą podstawę prawną oraz prawnie uzasadniony 
interes. 
 
 

 



3 

 

 
6. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych i ich  sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia 
danych, jeżeli nie będzie to naruszało postanowień  zawartych  w odrębnych przepisach 

prawa. 
7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdyby przetwarzanie danych naruszało  
wymienione prawa lub naruszyło RODO. 

8. Administrator danych nie prowadzi działań zautomatyzowanego przetwarzania danych ani 
profilowania. 

9. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do zawarcia umowy lub wymogiem 
umownym. Nie podanie danych lub złożenie sprzeciwu uniemożliwi zawarcie lub wykonanie 

umowy.  

Potwierdzam zapoznanie się z klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych 

osobowych. 

     

................................................................ 

podpis osoby składającej oświadczenie  

 

................................................................ 

        oznaczenie dokumentu tożsamości 

  

 

 

 

................................................................ 

podpis małżonka  

 

................................................................ 

                                                                                               oznaczenie dokumentu tożsamości 
 
Chorzów, dnia .......................................... 


