______________________________________

Łódź, dnia ___________________

/Nazwisko i imię/

______________________________________
/ adres zamieszkania ewentualnie do korespondencji

______________________________________
______________________________________

Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Łodzi

/nr telefonu kontaktowego/

W związku z nabyciem spółdzielczego prawa do lokalu/ prawa własności lokalu * nr _____
przy ul. ______________________________nr _______ w bl. ________ na mocy
_________________________________________________________________________________ :
* niepotrzebne skreślić
1. Oświadczam, że w opisanym wyżej lokalu będą zamieszkiwały nw. osoby:
Lp.
Nazwisko i imię
PESEL/data urodzenia
1
2
3
4
5

Stosunek do zgłaszającego

2. Jednocześnie zobowiązuję się niezwłocznie informować Administrację o każdej zmianie ilości osób
zgłoszonych do zamieszkania.
3. Oświadczenie niniejsze składam świadomy/a odpowiedzialności za złożenie oświadczenia niezgodnego
z prawdą. ( §13 Regulamin rozliczania kosztów gzm i ustalania opłat za używanie lokali).
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łodzi z siedzibą przy ul. Milionowej 68
92-334 Łódź. Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z członkostwem oraz zamieszkiwaniem w zasobach
Spółdzielni i płynących z tego tytułu obowiązkach ciążących na Spółdzielni .Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych przez Młodzieżową Spółdzielnię Mieszkaniową w celach związanych z działalnością Spółdzielni. W związku z przetwarzaniem
danych osobowych członek Spółdzielni, jak i osoba nie będąca członkiem Spółdzielni ma prawo do: dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również przenoszenia danych, a także wniesienia skargi do organu
nadzorczego, jak również pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację - na
zasadach przewidzianych w przepisach RODO oraz polskich przepisach prawa.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art.6 ust. 1 lit. c RODO w celu i zakresie niezbędnym do realizacji ciążących na
Spółdzielni obowiązków wynikających z Ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze, ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z
dnia 15 grudnia 2000 r., ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów , mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu
cywilnego.

________________________________
/podpis składającego oświadczenie/

Wpisano do rejestru członków pod nr.

