Wodzisław śl. dnia ..............................
DANE WNIOSKODAWCY
Imię i nazwisko/ Nazwa Firmy ........................................................................................................................
Adres zamieszkania / siedziby /do doręczeń ......................................................................................................
Do kontaktu telefon / e.mail ………………………………………………………………….…………………………………..…..……….
.
DO ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH tj.
GSBM im. St. Staszica z siedzibą w Wodzisławiu Śl.
44-300 Wodzisław Śl. ul. Kubsza 12

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTÓW / DANYCH OSOBOWYCH
ZE ZBIORU DANYCH INNEJ OSOBY NIŻ WNIOSKODAWCA
Dane osoby, której dotyczy wniosek : IMIĘ I NAZWISKO:..................................................................................
PESEL: ............................................ ADRES ZAMIESZKANIA: ..............................................................................
ZAKRES ŻĄDANYCH DANYCH / PRZEDMIOT ZAŚWIADCZENIA
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
CEL WYDANIA ZAŚWIADCZENIA:
...........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
PODSTAWA ŻĄDANIA powołać: przepis prawa /upoważnienie/ pełnomocnictwo/ inne upoważnienie
............................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
FORMA UDOSTĘPNIENIA : wgląd [

] ;

kopia / zaświadczenie [

]

*) właściwe zaznaczyć X

Zaświadczenie / kopia * - zapłaty za wydanie dokumentu dokonam bezpośrednio na rachunek bankowy:
 GSBM PKO BP SA nr 34 1020 2472 0000 6502 0018 4325 ;
 Zaświadczeń na potrzeby NOTARIUSZA, BIUR NIERUCHOMOSCI rachunek PKO BP SA nr 61 1020
2472 0000 6702 0021 3520 dot.
*) zaświadczenia / kopie – przygotowane dokumenty nie będą obejmować zbiorczych informacji np. dot.
kilku lokali czy osób
1. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez SPÓŁDZIELNIĘ GSBM im. St. Staszica moich
danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku co stanowi upoważnienie do prowadzenia wzajemnych
uzgodnień/ korespondencji przy użyciu powołanego wyżej adresu w tym e.mail / nr telefonu.
2. Oświadczam, że znana jest mi treść klauzuli informacyjnej Administratora Danych tj. Górniczej Spółdzielni
Budownictwa Mieszkaniowego im. St. Staszica z siedzibą 44-300 Wodzisław Śl. ul. Kubsza 12; tel. 32 4556404;
e.mail gsbm@gsbm.pl , zgodnie z wymogiem określonym w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady ( UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46
WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych ) – tzw. RODO .
3. Oświadczam , że mam świadomość, iż dane uzyskane z udostępnionych dokumentów nie mogą być
wykorzystane w sposób niezgodny z przepisami w sposób naruszający prawa osób trzecich. Mam wiedze , że
za wykorzystanie dokumentów niegodnie z obowiązującymi przepisami grozi odpowiedzialność prawna wobec
spółdzielni jak i osób poszkodowanych trzecich. W takiej sytuacji Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do
wystąpienia z roszczeniem odszkodowawczym.
DATA CZYTELNY PODPIS

