WNIOSEK O ROZŁOŻENIE ZADŁUŻENIA NA RATY
Imię i Nazwisko Wnioskodawcy
Adres mieszkania/lokalu
Adres zameldowania
Wnioskodawcy:
Adres do korespondencji:
Telefon kontaktowy
Adres e-mail
PESEL
Dane personalne (w tym
PESEL) i adresowe osób
zamieszkujących w lokalu
Tytuł prawny do zajmowanego
lokalu/dzierżawy gruntu

* własnościowe, odrębna własność , lokatorskie,
najem, dzierżawa, inne
* właściwe podkreślić

Kwota główna:
Kwota zadłużenia:

Odsetki:
Inne zobowiązania:

Propozycja Wnioskodawcy w
zakresie ilości rat
(rata + czynsz bieżący)
Przyczyna powstania
zadłużenia, np. dopłata do
mediów (woda, c.o.), inne
Uzasadnienie wniosku
o rozłożenie zadłużenia na raty
Czy przeciwko Wnioskodawcy
toczy się aktualnie
postępowanie egzekucyjne?
Czy Wnioskodawca korzystał w
S.M. „Górnik” z ratalnej spłaty
zadłużenia?
Czy Wnioskodawca otrzymuje
dodatek mieszkaniowy?
Inne informacje w sprawie,
uznane za istotne przez
Wnioskodawcę
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Oświadczam, że złożone przeze mnie w niniejszym wniosku informacje są prawdziwe i zgodne
ze stanem faktycznym.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Górnik” z siedzibą w Katowicach, ul. Mikołowska 125a, zwana dalej AD.
2. Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować pod adresem
iod@smgornik.katowice.pl.
3. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach realizacji
uzasadnionego interesu AD wyłącznie w celu dochodzenia i obrony roszczeń w
związku z powstałym zadłużeniem w płatnościach na rzecz AD i do czasu
przedawnienia tych roszczeń.
4. Zawarcie w niniejszym wniosku szczególnych kategorii danych w rozumieniu
art. 9 ust. 1 RODO jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich
przetwarzanie przez AD. Wyrażoną zgodę może Pani / Pan wycofać w każdym
momencie, jednakże cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
5. Dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
podmiotom świadczącym AD usługi niezbędne do realizacji wyżej wskazanych
celów, w tym partnerom IT, podmiotom realizującym wsparcie techniczne lub
organizacyjne na podstawie zawartych umów, podmiotom uprawionym na
podstawie przepisów prawa.
6. Mają Państwo prawo do:
 dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 usunięcia danych osobowych; usunięcia danych osobowych, w sytuacji,
gdy przetwarzanie danych nie wynika z obowiązku prawnego lub
sprawowania władzy publicznej.
7. Każda osoba posiada ponadto prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych na niewłaściwe przetwarzanie jej danych.
8. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do przeprowadzenia
weryfikacji złożonego wniosku.
9. Żądania, oświadczenia i wszelką korespondencję dotyczącą danych
osobowych należy przesłać w formie pisemnej na podany adres
Administratora danych lub e-mailowo pod adresem poczty elektronicznej
rodo@smgornik.katowice.pl

………………………………………….
(data i podpis Wnioskodawcy)

Przyjęto dnia: …………………………….

…………………………………….
(podpis pracownika SM Górnik)
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