
Wrocław, dnia ________________r.  

 

_________________________________ 
Imię i nazwisko 

 

_________________________________ 
Adres lokalu w zasobach Spółdzielni 

 
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA 
„Nowy Dwór” 
ul. Zemska 35 

54-438 Wrocław 

 

OŚWIADCZENIE 
W SPRAWIE ZMIANY ZALICZKI NA WODĘ 

 
Proszę o zmianę zaliczki na wodę od dnia…………………………… 

 

1. Zaliczka na podgrzanie wody (c.w.)……………………..m3/m-c 

2. Zaliczka na zimną wodę (z.w. + c.w.)……………………m3/m-c 

 
 

 

____________________________________ 
/czytelny podpis składającego/ej oświadczenie/ 

 

 

 

WYJAŚNIENIA DOT. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH  
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku ze złożonym oświadczeniem jest Spółdzielnia Mieszkaniowa "NOWY DWÓR" z 

siedzibą we Wrocławiu, ul. Zemska 35, 54-438 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000094581 (dalej: Administrator 

lub Spółdzielnia). Z Inspektorem Ochrony Danych Administratora można skontaktować się przez adres e-mail: 'biuro@smnowydwor.com.pl'.  

2. Przetwarzanie danych osobowych będzie odbywać się w celu wykonania postanowień uchwał Rady Nadzorczej Spółdzielni. Podstawą przetwarzania 

danych osobowych przekazanych we wniosku jest fakt, iż przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 

realizowanych przez Administratora (dochodzenie praw Spółdzielni), a także realizacja postanowień przepisów prawa (uchwał Rady Nadzorczej 

Spółdzielni).  

3. Dane osobowe przekazane Spółdzielni nie będą udostępniane podmiotom trzecim za wyjątkiem sytuacji, w której obowiązek taki wynika z 

przepisów prawa. Dane mogą być przekazywane innym podmiotom, które przetwarzają dane w imieniu Administratora, którym Administrator 

danych może zlecić wykonywanie pewnych czynności w związku z przetwarzaniem danych osobowych, co każdorazowo odbywać się będzie na 

podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.  

4. Spółdzielnia będzie przetwarzać dane przez okres niezbędny dla realizacji celu przetwarzania, który to okres odpowiadać będzie okresowi Pana/i 

członkostwa w Spółdzielni lub utrzymywaniu ze Spółdzielnią innych stosunków prawnych. Po tym czasie Spółdzielnia przetwarzać będzie Pana/i 

dane osobowe co do zasady wyłącznie do celów archiwalnych (w interesie publicznym – przy ograniczeniu do minimum niezbędnych danych), z 

wyłączeniem okresu przedawnienia roszczeń, w którym przetwarzanie wiązać będzie się np. z koniecznością skierowania, czy odpierania roszczeń 

przez Spółdzielnię.  

5. Przysługuje Panu/i prawo dostępu do treści danych i ich sprostowania, usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych - bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało 

miejsce do czasu realizacji jednego z tych praw, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli sposób przetwarzania danych 

będzie niezgodny z prawem.  

6. Przekazanie danych osobowych jest niezbędne w celu umożliwienia Spółdzielni Mieszkaniowej wykonania uchwał Rady Nadzorczej Spółdzielni.  


