
Chorzów, dn.................................. 

............................................................. 
imię i nazwisko 

 

………………………………………….. 

adres zamieszkania 

 

……………………………………………………………… 

Nr telefonu/adres e-mail 

 

 FORMULARZ -OGŁOSZENIE DROBNE – sprzedaż, kupno mieszkania 

TREŚĆ OGŁOSZENIA DROBNEGO (MAKSYMALNIE 350 ZNAKÓW - BEZPŁATNIE) 

Ogłoszenia publikowane są tylko z numerem telefonu: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Proszę o zamieszczenie powyższego ogłoszenia: 

  w „Wiadomościach Spółdzielczych”* 

       jedna emisja                           dwie emisje                          trzy emisje 

Ogłoszenie jest publikowane maksymalnie w 3 kolejnych numerach „Wiadomości 

Spółdzielczych”. Istnieje możliwość rezygnacji z ogłoszenia – telefonicznie lub mailowo  - 

przed wydaniem kolejnego numeru „Wiadomości Spółdzielczych” tj. do 10 każdego 

miesiąca. 

              na stronie internetowej: www.chsm.com.pl* 

ogłoszenie publikowane jest na  stronie internetowej przez 3 miesiące. W przypadku braku 

informacji o wcześniejszej rezygnacji z publikacji, ogłoszenie zostanie automatycznie 

usunięte po okresie publikacji. 

        jestem          nie jestem mieszkańcem Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu w celu 

publikacji ogłoszenia w „Wiadomościach Spółdzielczych”/stronie internetowej 

www.chsm.com.pl. Administratorem danych jest Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa.  

  

 ……………………………………………………….. 
                            DATA I PODPIS OSOBY UMIESZCZAJĄCEJ OGŁOSZENIE 

 

 
* właściwe zaznaczyć 

 

http://www.chsm.com.pl/
http://www.chsm.com.pl/


  

Wypełniając obowiązki informacyjne wynikające z art. 13 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 (dalej jako: RODO), 

Administrator informuje, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Chorzowską Spółdzielnią Mieszkaniową                                 

z siedzibą w Chorzowie, ul. Kopalniana 4a, 41-500 Chorzów, wpisaną do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

Katowice – Wschód  w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS 0000080510, NIP 627-001-90-53, REGON 000484481. 

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

kontaktować się pod adresem pocztowym siedziby Administratora, elektronicznie 

poprzez adres e-mail: ido@chsm.com.pl lub na adres siedziby Administratora  we 

wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z 

praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.  

3.  Dane osobowe, będące przedmiotem przetwarzania, obejmują dane osobowe podane 

przez osobę udostępniającą ww. dane w ogłoszeniu w tym: imię, nazwisko,  numer 

telefonu,  adres email.  

4.  Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) 

RODO, tj. na podstawie udzielonej zgody w tym w celu przyjęcia i publikacji ogłoszenia 

w gazetce „Wiadomości Spółdzielcze”, stronie www. chsm.com.pl,  

5.  Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 

6.  Odbiorcami danych osobowych udostępnianych Administratorowi w związku  

z publikacją ogłoszenia będą przekazywane Agencji Mediów Lokalnych „Medial”- 

wydawcy gazetki „Wiadomości Spółdzielcze”, 

7.  Dane osobowe zawarte w formularzu będą  przetwarzane do 3 miesięcy po upływie 

terminu publikacji w gazetce „Wiadomości Spółdzielcze” i stronie www.chsm.com.pl.  

8.  Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do jej własnych danych osobowych, prawo 

żądania sprostowania danych, ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 

9.  W przypadku uznania przez uprawnionego, iż przetwarzanie jego danych osobowych 

odbywa się w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa, przysługuje mu 

prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

10.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak podania danych osobowych 

uniemożliwi publikację ogłoszenia.  

 

 

……………………………………………………….. 
                            DATA I PODPIS OSOBY UMIESZCZAJĄCEJ OGŁOSZENIE 

 

mailto:ido@chsm.com.pl
http://www.chsm.com.pl/

