
WNIOSEK O ZWROT NADPŁATY Z CO 

Brzeg, dnia ………………….2020r. 

1. 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 

2. 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.  

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 technicznych czynności w związku z przetwarzaniem danych osobowych, co każdorazowo odbywać się 
będzie na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.  

4. Administrator będzie przetwarzał dane przez okres niezbędny dla realizacji celu przetwarzania, który to okres odpowiadać będzie zazwyczaj 
okresowi, przez który przysługiwać będzie Panu/i tytuł prawny do lokalu znajdującego się zasobach Spółdzielni.  

5. 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 organu nadzorczego, 
jeśli sposób przetwarzania danych będzie niezgodny z prawem. 

6. Przekazanie danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z przepisów ustaw przywołanych powyżej.  

 

 

 ..............................................................................................................................................................  

NAZWISKO I IMIĘ 

 

 ..............................................................................................................................................................  

INDEKS LOKALU 

 

 ..............................................................................................................................................................  

ADRES (TELEFON) 

Zgodnie z Regulaminem rozliczeń ciepła przeznaczonego do ogrzania i przygotowania ciepłej 

wody użytkowej § 20 posiadam nadpłatę w wysokości  ................... zł i wnoszę o: 

1) zaliczenie na należności z tyt. opłat. ekspl. Za mieszkanie wg regulaminu CO i CWU 

2) zaliczenie na wymagalne należności z innych tyt. – wg art. 498kc 

- garaże 

- parkowanie 

- inne ( w tym odsetki) 

pozostałości (jeśli występują) proszę o przelanie na rachunek bankowy  

 

nr   ...................................................................................................................................................  

lub zwrot poprzez kasę SM kwoty  ....................  zł wynikającej z rozliczenia sezonu grzewczego 

2019/2020. 

 

  ...................................  

             podpis 

Adnotacje: 

1) pok. 203- księgowość  
2) pok. 204 – księgowość 
3) pok. 108 – dział członkowski 
4) pok. 103 – windykacja 

Do wypłaty: 


