
ADNOTACJE SPÓŁDZIELNI 

 

Umowa od dnia …………………………….. inne informacje …………………………………………………..…………………….………… 

KARTA INFORMACYJNA 

zespół garażowy: ……………….…………………… nr garażu ……... 
 

I. DANE WŁAŚCIELA 
 
Nazwisko: ............................................................... Imię: .............................................. PESEL ………………………….. 
 

Data urodzenia (dzień/miesiąc/rok): …............................................................... Tel. kontaktowy: ………..……….…… 

 

II.  DANE  WSPÓŁWŁAŚCICIELA 
 

Nazwisko: ............................................................... Imię: .............................................. PESEL ………………………….. 
 

Data urodzenia (dzień/miesiąc/rok): …............................................................... Tel. kontaktowy: ………..……….…… 

 

III.  DANE KOLEJNEGO WSPÓŁWŁAŚCICIELA 
 

Nazwisko: ............................................................... Imię: .............................................. PESEL ………………………….. 
 

Data urodzenia (dzień/miesiąc/rok): …............................................................... Tel. kontaktowy: ………..……….…… 

  

IV. ADRES KORESPONDENCYJNY  
 
miejscowość ................................................................ ulica ...................................................................... nr ........../ …...... 

 

kod pocztowy: .................................................. poczta: ......................................................................................................... 

 

Oświadczam, że  

1. wszystkie podane we wniosku informacje są zgodne z prawdą, 

2. rezygnuję z książeczki opłat za garaż TAK / NIE  (niepotrzebne skreślić). 

3.  zostałem poinformowany: 

-  o terminach i sposobach płatności miesięcznych opłat za garaż,  

-  o terminach i sposobach podawania stanów podliczników e.e. i rozliczania zużycia energii elektrycznej 

w garażach,  

- o obowiązku niezwłocznego informowania Spółdzielni o zmianie adresu korespondencyjnego, 

4.  zostałem poinformowany o stronie internetowej Spółdzielni www.lsmleszno.com.pl, na której dostępne są 

m.in. regulaminy wewnętrzne Spółdzielni. 

5.  przejmuję rozliczenie zużycia energii elektrycznej w garażu od 1 lipca ………...r.  

Stan podlicznika energii elektrycznej na dzień …………………….. wynosi: …………… kWh.  
 

 
 

Leszno, dnia ................................... r.         ...........................................  

                 Podpisy właścicieli  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Administratorem danych osobowych jest Leszczyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Lesznie, ul. Sułkowskiego 46, nr tel.65 529 58 49, 

email sekretariat@lsmleszno.com.pl , 

Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych w Spółdzielni to: nr tel.65 529 58 49,  email inspektorodo@lsmleszno.com.pl , 

Dane przetwarzane są w celu wykonywania działalności statutowej i ustawowej, na podstawie prawnej art. 6 ust. 1b i 1c oraz art. 9 ust. 2d 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., 

Dane osobowe będą  przekazywane odbiorcom danych osobowych, którzy wskażą podstawę prawną i interes prawny oraz podmiotów 

świadczących na rzecz Spółdzielni usługi na podstawie zawartych umów i umów o powierzenie danych, 

Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami przez administratora,  

Każdy ma  prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia 

danych;  

Każdy ma  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;  

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym;  

Osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania, konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości realizacji przez 

administratora zadań ustawowych i statutowych;  
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