
 Warszawa, dnia ...................... 

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

Imię i nazwisko 

 

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

Adres        Zarząd SBM WARDOM 

       ul.Kochanowskiego 49 

       Warszawa 

 

WNIOSEK 

 
 Wnoszę o wyodrębnienie własności lokalu mieszkalnego/użytkowego* nr ........ wraz z 

miejscem postojowym nr ........ w budynku przy ul........................................................................ 

Informuję że lokal mieszkalny/użytkowy ma założoną księgę wieczystą Nr ........................... 
 

A.  DANE DO SPORZĄDZENIA AKTU NOTARIALNEGO 

 

1) Imię (imiona) i nazwisko 

…………………………………………………………………………… 

Imiona rodziców: 

…………………………………………………………………………………….. 

Adres zamieszkania: 

………………………………………………………………………………… 

Seria i nr dowodu osobistego: ………………………………ważny do dnia ………………… 

wydany przez ............................................................................................ 

PESEL: ………………......... 

Stan cywilny: żonaty, mężatka, panna, kawaler,stanu wolnego  (właściwe podkreślić) 

Telefon kontaktowy: ……………………. e-mail………………………………………….. 

2)Imię (imiona) i nazwisko:…………………………………………………………………… 

Imiona rodziców: 

…………………………………………………………………………………….. 

Adres zamieszkania: 

………………………………………………………………………………… 

Seria i nr dowodu osobistego: ………………………………ważny do dnia ……………… 

wydany przez ............................................................................................... 

PESEL: ………......................... 

Stan cywilny: żonaty, mężatka, panna, kawaler,stanu wolnego(   (właściwe podkreślić) 

Telefon kontaktowy: ……………………… e-mail………………………………………….. 

Zasady nabycia przez małżonków (wł. podkreślić):  wspólność ustawowa, rozdzielność majątkowa, 

oznaczenie udziałów: ………………………………………………………………………………… 

 
 

 

 

 

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

                                                                                                                                                                 Podpis/podpisy 

*niepotrzebne skreślić 
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B. Oświadczenie  
„Wyrażam/Wyrażamy zgodę na:  

przetwarzanie danych osobowych zamieszczonych w niniejszym wniosku przez 

Spółdzielnię Budowlano Mieszkaniową WARDOM z siedzibą w Warszawie w celu 

zawarcia i realizacji zapisów umowy  ustanowienia odrębnej własności lokalu 

mieszkalnego   / lokalu użytkowego / umowy  przeniesienia własności udziału w 

garażu wielostanowiskowym* sporządzanych w formie aktu notarialnego (zwanych 

dalej: Umowami), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z 27.04.2016 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, ogólne rozporządzenie o ochronie danych , Dz. 

Urz. UE L119, s.1) – RODO.” 

Przyjmuję/my do wiadomości, że: 

1) Administratorem pozyskanych danych osobowych jest Spółdzielnia Budowlano 

Mieszkaniowa WARDOM (zwana: SBM WARDOM), ul. Kochanowskiego 49,                   

01-864 Warszawa. 

2) Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa, zawartych Umów, oraz na podstawie udzielonej 

zgody. 

3) Dane pozyskane w celu realizacji Umów  są przechowywane do końca okresu 

przedawnienia potencjalnych roszczeń  wynikających z zawartych Umów. 

4) W związku z przetwarzaniem danych w celu zawarcia Umów odbiorcami Pani/Pana 

danych osobowych mogą być inne podmioty, które na podstawie stosownych Umów 

zawartych z SBM WARDOM przetwarzają dane osobowe, dla których 

Administratorem jest SBM WARDOM. 

5) Pozyskane dane nie będą przekazywane poza teren Polski/Unii 

Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.” 

 

C. Informacja o przysługujących prawach: 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu 

następujące uprawnienia: 

1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

2) prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych; 

3) prawo do żądania usunięcia danych osobowych, gdy Pani/Pana zdaniem brak jest 

podstaw do ich dalszego przetwarzania w przypadkach określonych w RODO tj.:  

- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny 

sposób przetwarzane, 

- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych 

osobowych, 

- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy 

prawnej przetwarzania danych, 

- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, 

- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku 

wynikającego z przepisów prawa;  
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4) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadkach 

określonych w RODO tj: 

- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, 

- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, 

sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, 

- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której 

dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, 

- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do 

czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora 

są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; 

5) prawo do przeniesienia danych; 

6) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w przypadku, gdy przetwarzanie jest 

niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych 

przez Administratora lub przez stronę trzecią lub do wykonania zadania 

realizowanego w interesie publicznym, jeśli wykaże Pani/Pan, że zaistniały przyczyny 

związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, z wyjątkiem sytuacji, w których 

Administrator wykaże, że podstawą przetwarzania danych są  prawa nadrzędne wobec 

Pani/Pana praw lub przetwarzane dane są niezbędne Administratorowi do ustalenia, 

dochodzenia lub obrony roszczeń; 

7) prawo do otrzymania w kopii dokumentu zawierającego dane osobowe dotyczące 

Pani/Pana, które nam Pani/Pan dostarczył/a na podstawie umowy lub Pani/Pana 

zgody. Może Pani/Pan upoważnić Administratora do przesłania tych danych 

bezpośrednio innemu podmiotowi. 

8) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego 

właściwego organu nadzorczego w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym 

z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, Pani/Panu przysługuje. 

9) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie tych danych osobowych, które 

przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody w każdej chwili; cofnięcie to nie ma 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej wycofaniem. 

Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych w zakresie działania SBM WARDOM, a także przysługujących Pani/Panu 

uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Administratorem za pomocą adresu 

sekretariat@wardom.pl. 

D. Informacja o wymogu podania danych 
Podanie przez Panią/Pana danych jest warunkiem zawarcia Umowy. Niepodanie danych 

i/lub niewyrażenie zgody na ich przetwarzanie może stanowić podstawę odmowy zawarcia 

Umowy 

  

 

       …….……………………………….. 

                data i  podpis/y nabywcy/ów 
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*niepotrzebne skreślić 



 


