
                                                                            Mińsk Mazowiecki, dnia ..…….................... r. 
 

………………………….... 
/imię  i nazwisko/ 

ul. …………………. m. ….  

…………………………… 
/adres/ 

tel. …………….……….... 

Do Spółdzielni  

Mieszkaniowej „Przełom” 

ul. Kościuszki 20 

05-300 Mińsk Mazowiecki 
 

 

WNIOSEK 
O ZGODĘ NA WYMIANĘ GRZEJNIKÓW WE WŁASNYM ZAKRESIE 

 

Zwracam się z prośbą o wyrażenie zgody na wymianę/montaż
** 

grzejnika/grzejników
**

 w moim mieszkaniu: 

……………………………………………………………………………………. 
/ulica, nr domu, nr mieszkania, kod i miejscowość/ 

w pomieszczeniu/pomieszczeniach
**

: 

……………………………………………………………………………………. 

/np. kuchnia, łazienka, pokój mały, średni, duży/
*
 

Ponadto proszę o podanie warunków wymiany oraz określenie wielkości  

i typu nowego/nowych grzejnika/grzejników. 

 
* proszę wymienić pomieszczenia, w których wymieniane będą grzejniki 

** niepotrzebne skreślić 

 
1. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że:  

a) administratorem danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przełom” z siedzibą w Mińsku 

Mazowieckim, adres: 05-300 Mińsk Mazowiecki ul. Kościuszki 20, nr tel. 25 758 50 11,  

email: sm@smprzelom.pl; 

b) dane przetwarzane są w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych Spółdzielni, na podstawie 

prawnej: art. 6 ust. 1a,b, c oraz art. 9 ust. 2 a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  

z dnia 27 kwietnia 2016 r.;  

c) dane osobowe będą przekazywane odbiorcom danych osobowych, którzy wskażą podstawę prawną  

i interes prawny; 

d) dane będą przechowywane przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń i obrony przed 

roszczeniami przez Administratora;  

e) 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;  

f) każdy ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego; 

g) podanie danych. osobowych jest wymogiem ustawowym /umownym/ warunkiem zawarcia umowy;  

h) osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania, konsekwencją niepodania danych jest brak 

możliwości realizacji przez administratora zadań ustawowych i statutowych. 

2. Zobowiązuję się przekazać informacje określone w punkcie 1 pozostałym osobom, którym przysługuje 

prawo do ww. lokalu, osobom zgłoszonym do Spółdzielni do kontaktu, zamieszkującym i korzystającym 

z ww. lokalu.  

 

 

 

………………………………………………  
      /miejscowość, data i podpis/                                                    

mailto:sm@smprzelom.pl

