
 

 

 Zakopane, dnia ……….............. r. 

…..............…………....….........…...  
   /adres lokalu w zasobach ZSM/ 

 

OŚWIADCZAM, ŻE : 
 

 

 

1. właściciel / współwłaściciel1) 

 

  imię i nazwisko  .………………...…….. nr PESEL 2) ……………………….. 

 nr telefonu2)  ……………………….. adres e-mail2) ……………………….. 

 współwłaściciel/e  

 imię i nazwisko  .………………….......…….. nr PESEL 2) …………………………….. 

 nr telefonu2)  …………………………….. adres lub e-mail2)  ………………………….. 

 imię i nazwisko  .…………………...……….. nr PESEL 2) …………………………….. 

 nr telefonu2)  …………………………….. adres lub e-mail2)…………………….…….. 

 imię i nazwisko  .……………………...…….. nr PESEL 2) …………………………….. 

 nr telefonu2)  …………………………….. adres lub e-mail2)…………………….…….. 

 

Inne osoby, którym można udzielać informacji dot. lokalu – niebędący współ/właścicielem 

imię i nazwisko2)  .………………..…...……..  nr telefonu, adres lub e-mail2) ……………………….. 

imię i nazwisko2)  .………………..…...……..  nr telefonu, adres lub e-mail2)……………………….. 

2. zamierzam(y)/ nie zamierzam(y)1) przystąpić w poczet członków ZSM w Zakopanem  

  do rejestru członków wpisać ………...……...………………...…….. .………………...……................ 

ADRES DO KORESPONDENCJI  

(wypełnić, jeżeli inny niż adres lokalu) 

 

…………..………….........…………….. 

 

…………..………….........…………….. 

 

…………..………….........…………….. 

DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY PRAWO 

WŁASNOŚCI: 

 akt notarialny: umowa sprzedaży, darowizny, 1)    

  Inna ( jaka) …………………………………….. 

 rep. A nr ……....……..… z dnia …………..….. 

Księga Wieczysta nr NS1Z /000…..………..… 

 postanowienie sądu w  ……..…………………. 

   Sygn. akt …….……….… z dnia ….....…..…… 
 

3. w  w/w lokalu zamieszkuje ……. osób. 

Niniejsze oświadczenie składam dla potrzeb ustalenia przez spółdzielnię prawidłowej wysokości opłat. O zmianie ilości osób zamieszkałych w w/w lokalu 

zobowiązuje się zawiadomić niezwłocznie spółdzielnię, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia ich zaistnienia. Jednocześnie oświadczam, że jestem 

świadomy/a skutków finansowych w razie podania nieprawdziwych informacji w oświadczeniu oraz konsekwencji za wprowadzenia w błąd spółdzieln i 

wynikających z obowiązującego statutu. 

 

 

4. Wyrażam /nie wyrażam zgody1)  

 na umieszczenie mojego nazwiska na domofonie tj. ………….……….………….. 
 
 

5. znany jest mi stan techniczny w/w lokalu  

6. poniosę skutki rozliczenia ciepła za ostatni sezon grzewczy 

 dokonałem z poprzednim właścicielem rozliczenia z tytułu zużycia wody 

7. otrzymałem regulamin używania lokali i garaży w domach Spółdzielni oraz porządku domowego i współżycia 

mieszkańców w Zakopiańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Zakopanem. 

8. Zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018, poz. 1000 z póź.zm.) 

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora - Zakopiańską Spółdzielnię 

Mieszkaniową w Zakopanem z siedzibą przy ul. Ks. Stolarczyka 8, 34 - 500 Zakopane. 
 

1) - niepotrzebne skreślić .……..…..............………….. 
2) – podanie danych dobrowolne     czytelny podpis 

  



OŚWIADCZENIA DLA OSÓB, KTÓRYM PRZYSŁUGUJE PRAWO DO LOKALU 

 

Zakopane dnia,  ...............................  

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

/imię i nazwisko, adres/ Do 

Zakopiańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej  

w Zakopanem 

ul. Ks. J. Stolarczyka 8 

34-500 Zakopane 
 

1. Wskazuję do kontaktu nr tel. …………………..…… oraz hasło do kontaktów 

telefonicznych ………………….……… * 

2. Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Spółdzielni wiadomości sms od Spółdzielni. * 

3. Wyrażam zgodę na dokonywanie doręczeń korespondencji ze Spółdzielni w formie 

elektronicznej na adres e-mail: …………………………………………………………..…..  

4. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że: 

 a)  administratorem danych osobowych jest  
 

Zakopiańska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Zakopanem  

z siedzibą w Zakopanem,  

adres: 34-500 Zakopane, ul. Ks. J. Stolarczyka 8,  

nr tel. 182066568, email biuro.zsm@gmail.com 
 

 b) dane przetwarzane są w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych Spółdzielni, na 

podstawie prawnej: art. 6 ust. 1 a, b i c oraz art. 9 ust. 2 a ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., 

 c) dane osobowe będą  przekazywane odbiorcom danych osobowych, którzy wskażą 

podstawę prawną i interes prawny 

 d) dane będą przechowywane przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń i obrony 

przed roszczeniami przez Administratora 

 e) każdy ma  prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych 

dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także 

o prawie do przenoszenia danych;  

f) każdy ma  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;  

g) podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym / umownym / warunkiem 

zawarcia umowy;  

h) osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania, konsekwencją niepodania 

danych jest brak możliwości realizacji przez administratora zadań ustawowych i 

statutowych;  

 

5. Zobowiązuję się przekazać informacje określone w punkcie 4 pozostałym osobom, 

którym przysługuje prawo do w/w lokalu, osobom zgłoszonym do Spółdzielni do 

kontaktu, zamieszkującym i korzystającym z ww. lokalu. 

 

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

* niepotrzebne skreślić     /czytelny podpis/ 

 

mailto:biuro.zsm@gmail.com

