PROTOKÓŁ ZDAWCZO – ODBIORCZY
Lokalu mieszkalnego przy ul. ………………………………………………..……………………………………w Brzegu
Sporządzony w dniu wydania lokalu tj. ………………………………………………………..…………………………..
Zbywający:………………………………………………………………………………………………………………………………..
Nabywca………………………………………………………………………………………………………………………………..….
Liczniki/ podzielniki/ wodomierze
Energia elektryczna

numer

stan

Gaz
Zimna woda:
Kuchnia
Łazienka
W. c
Ciepła woda:
Kuchnia
Łazienka
w. c
Koszty C.O:
Kuchnia
Pokój
Pokój
Pokój
Zbywający zobowiązuje się do uregulowania należności za powyższe czynniki według stanu na dzień
faktycznego zbycia lokalu.
Jednocześnie wskazuję:
1. Adres do korespondencji (służący m.in. wysłaniu dokumentów związanych z ostatecznym
rozliczeniem zbytego lokalu): __________________________________________________________;
2. Numer telefonu kontaktowego (w sprawach związanych ze zbytym lokalem): ________________________________;
3. Nr rachunku bankowego (niezbędny w przypadku wystąpienia nadpłat):

________________________________
Czytelny podpis Zbywającego
1.

2.

3.

4.
5.

6.

________________________________
Czytelny podpis Nabywcy

Administratorem danych osobowych jest SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ZGODA" z siedzibą w Brzegu, ul. Robotnicza 5, 49-300 Brzeg, wpisana do
rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000114438 (dalej: Administrator lub Spółdzielnia). Z Inspektorem Ochrony Danych Administratora
można skontaktować się przez adres e-mail: adrian.bednarczyk@smzgoda.pl
Przetwarzanie (a więc wykonywanie jakichkolwiek operacji na przekazanych Spółdzielni danych osobowych) danych osobowych będzie odbywać się
przede wszystkim w celu wykonania obowiązków nałożonych na Spółdzielnię przepisami prawa (w tym zwłaszcza przepisami Ustawy z dnia 16
września 1982 r. Prawo spółdzielcze oraz Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. – Ustawa o Spółdzielniach Mieszkaniowych), a zatem podstawą
przetwarzania będą przepisy prawa. Dodatkowo dane osobowe mogą być wykorzystywane w sytuacji, w której będzie to niezbędne do celów
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółdzielnię (jak konieczność odpierania roszczeń, czy kontakt ze
Zbywającym w celu ustalenia kwestii dotyczących zbytego lokalu).
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 technicznych czynności w związku z przetwarzaniem danych osobowych, co każdorazowo odbywać się
będzie na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
Administrator będzie przetwarzał dane przez okres niezbędny dla realizacji celu przetwarzania, który to okres odpowiadać będzie okresowi
przedawnienia roszczeń liczonym od 1 stycznia kolejnego roku po dniu zbycia lokalu.
Osobom, których dane są przetwarzane przysługuje prawo do 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 or ganu nadzorczego,
jeśli sposób przetwarzania danych będzie niezgodny z prawem.
Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, ale odmowa ich przekazania uniemożliwia udzielenie pełnomocnictwa.

