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OŚWIADCZENIE NABYWAJĄCEGO 

 

 

W związku z przeniesieniem prawa do lokalu położonego pod adresem  

49-200 Grodków ul. ____________________________________________________, 

nabywający ________________________________________________________________________ 

oświadcza, że z dniem nabycia nieruchomości przyjmuje na swoje konto wszystkie rozliczenia 

mediów w całości (dopłaty/niedopłaty), które nie zostały dokonane do dnia zakupu ze zbywającym 

oraz zobowiązuję się do ich zapłaty.  

 

W/w rozliczenia będą dotyczyły: 

1) rozliczenia C.O. za sezon ________________, 

2) rozliczenia Z.W. i podgrzania wody (wg. wskazań wodomierza), 

3) rozliczenia licznika gł. Z.W., podgrzania wody oraz gazu za rok __________. 

 

 

        ______________________  

        Data i podpis Nabywającego  
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Obowiązek informacyjny 

Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 
2016r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r.), zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, że: 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa w Grodkowie 
ul. Chrobrego 5, 49-200 Grodków, nr Tel. 77 415 55 26, adres e-mail: prezes@smgrodkow.pl. 

2. Wszelkie kwestie dotyczące danych osobowych winno się kierować na e-mail lub adres 
siedziby wskazane powyżej. 

3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji działalności statutowej 
Spółdzielni tj.: wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku 
z realizowaniem zadań statutowych przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Grodkowie na 
podstawie art.6 ust.1 lit. c Rozporządzenia.  
Podstawą do przetwarzania tych danych jest ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych, statut. 

4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Pana/Pani dane osobowe 
mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. 
Odbiorcami danych mogą być: 

a) podmioty upoważnione do odbioru Pana/Pani danych osobowych na podstawie 
odpowiednich przepisów prawa, 

b) podmioty, które przetwarzają Pana/Pani dane osobowe w imieniu Administratora na 
podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. 
podmioty przetwarzające). 

5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego 
w pkt. 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego 
z przepisów prawa. 

6. W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych, w każdej chwili ma Pan/Pani 
prawo do: dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych oraz 
prawo cofnięcia zgody. 

7. W przypadku, gdy przetwarzanie Pana/Pani danych odbywa się na podstawie zgody (art.6 ust.1 
lit.a Rozporządzenia), przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 
momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie uzyskanej zgody przed jej cofnięciem. 

8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych jest niezgodne 
z przepisami Rozporządzenia. 

9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem realizacji czynności statutowych 
Spółdzielni. 
Przy czym podanie danych jest: 

a) obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa, 
b) dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Pana/Pani zgody lub ma na celu zawarcie 

umowy. 

Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości realizacji czynności statutowych 
Spółdzielni lub niemożność zawarcia umowy. 

10. Pana/Pani dane nie są przez Spółdzielnię wykorzystywane do podejmowania decyzji opartych 
na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, a których skutki mogłyby mieć wpływ na 
Pana/Pani sytuację prawną lub wywoływać dla Pana/Pani inne podobne doniosłe skutki. 

Potwierdzam zapoznanie się z powyższą klauzulą informacyjną: 

 

_________________________________ 

Data i podpis Nabywającego 

mailto:prezes@smgrodkow.pl

