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

Data ................................

....................................................
Adres zamieszkania
....................................................
Kod pocztowy

Zarząd
Spółdzielni Mieszkaniowej
„Pojezierska” w Łodzi

....................................................
Telefon

ul. Sierakowskiego 65a
91-324 Łódź

....................................................
Numer członkowski

WNIOSEK

Zgłaszam/y

wniosek

o

ustanowienie

odrębnej

własności

lokalu

mieszkalnego

nr ......... przy ulicy .................................................................................................................
Do którego posiadam/y: lokatorskie/własnościowe prawo.

....................................................
Podpis członka

....................................................
Podpis współmałżonka

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Pojezierska" w Łodzi informuje, że jest administratorem danych osobowych
członków Spółdzielni oraz osób niebędących członkami, przetwarzanych w celu realizacji zadań statutowych
oraz obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa w szczególności 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, Ustawy
z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze oraz Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Spółdzielniach
mieszkaniowych. Dane będą udostępniane odbiorcom uprawnionym do ich pozyskiwania wyłącznie na
podstawie przepisów prawa. Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich
danych oraz ich poprawiania.

Informacja z dowodów osobistych stawających do czynności prawnych
przed Notariuszem prowadzącym Kancelarię Notarialną w związku z realizacją złożonego
przez Pana/Panią/Państwo wniosku dotyczącego ustanowienia odrębnej własności lokalu
mającego w celu sporządzenie umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu i umowy
przeniesienia prawa własności w formie Aktu notarialnego.
I osoba:
Imię (imiona) nazwisko:
Imiona rodziców:
Aktualny stan cywilny:
Seria i numer dowodu osobistego:
PESEL:
Adres zamieszkania z kodem
pocztowym:
Telefon:

II osoba:
Imię (imiona) nazwisko:
Imiona rodziców:
Aktualny stan cywilny:
Seria i numer dowodu osobistego:
PESEL:
Adres zamieszkania z kodem
pocztowym:
Telefon:

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Pojezierska" w Łodzi informuje, że jest administratorem danych osobowych członków Spółdzielni oraz osób
niebędących członkami, przetwarzanych w celu realizacji zadań statutowych oraz obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów
prawa w szczególności 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, Ustawy z dnia
16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze oraz Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Spółdzielniach mieszkaniowych. Dane będą
udostępniane odbiorcom uprawnionym do ich pozyskiwania wyłącznie na podstawie przepisów prawa. Każdej osobie, której dane
dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

