
                                                                                                            Elbląg, dnia …..………..r.  

 

O Ś W I A D C Z E N I E  

SPADKOBIERCÓW SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO 

LOKALU MIESZKALNEGO POŁOŻONEGO W ELBLĄGU 

 PRZY UL. …………………………………………. 

 

Oświadczamy, że na dzień składania OŚWIADCZENIA spółdzielcze własnościowe prawo do 
lokalu stanowi współwłasność następujących osób:  
 

1. …………………………………………………………………………………………………….... 

. ( imię i nazwisko, podstawa nabycia prawa do lokalu) 

2. …………………………………...………………………………………………..………………… 

                                           ( imię i nazwisko, podstawa nabycia prawa do lokalu) 

3. ………………………………………………….………………………………………….………… 

                                           ( imię i nazwisko, podstawa nabycia prawa do lokalu) 

Wyznaczamy spośród siebie PEŁNOMOCNIKA tj. ………………………………………………, 

zamieszkałego w ……………………………………………………………………………………… 

w celu dokonywania czynności prawnych związanych z wykonywaniem tego prawa.  

Podstawa prawna: Art. 179 . 1. Ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. (Dz.U. 2018 poz. 845 z późń. zm.) 

Jeżeli spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przeszło na kilku spadkobierców, powinni oni, w 

terminie jednego roku od dnia otwarcia spadku, wyznaczyć spośród siebie pełnomocnika w celu 

dokonywania czynności prawnych związanych z wykonywaniem tego prawa, włącznie z zawarciem w 

ich imieniu umowy o przeniesienie własności lokalu. W razie bezskutecznego upływu tego terminu, na 

wniosek spadkobierców lub spółdzielni, sąd w postępowaniu nieprocesowym wyznaczy 

przedstawiciela. 

Zobowiązujemy się do poinformowania Spółdzielni w terminie 7 dni o zaistniałych zmianach 
w powyższych danych. W przypadku nie poinformowania Spółdzielni o zmianie danych 
Spółdzielnia ma prawo uznawać, że dotychczasowe dane są aktualne. 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 
(RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. 
(Dz.U. z 2018 poz. 1000), zgłaszając niniejszy wniosek, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 
danych osobowych (imię, nazwisko, adres, nr telefonu, adres e-mail) przez SM „FILAR” w Elblągu 
dla realizacji celów statutowych. 

 
1. …………………………………………………………………………… 

2. …………………………………………………………………………… 

3. …………………………………………………………………………… 

 
 

 



 

Klauzula informacyjna 

 
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 (RODO) z dnia 27 kwietnia 
2016 informuje się, iż: 
1. Administratorem danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „FILAR” w Elblągu, ul. M. Konopnickiej 

2a/18, 82-300 Elbląg. 
2. Kontakt SM „FILAR” – tel. 55 2343723 , e-mail: smfilar@o2.pl 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb niezbędnych w procesie realizacji celów 

statutowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 
2016/679 (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 
r. (Dz.U.  z 2018 poz. 1000). 

4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres jaki posiada Pani/Pan prawa do lokalu, a po 
ustaniu tej okoliczności – do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z posiadaniem prawa 
do lokalu. 

5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania 
danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 
sprostowania, usunięcia (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w Art. 17 RODO) lub ograniczenia 
przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. 

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 

8. Pani/Pana dane nie będą podlegały formie zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym nie będą 
podlegały profilowaniu i nie będą przekazywane do państw trzecich (poza UE). 

 
 

1. ………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………… 

3. ………………………………………………………………… 

 


