
WNIOSEK o przydział mieszkania 
 

Oświadczam, że jestem zainteresowany(a) zakupem mieszkania nr ……………….… 

o pow. ok. ……..... m2, zlokalizowanego na parterze/………. piętrze* w budynku nr ..……. 

wraz z miejscem postojowym/bez miejsca postojowego* na osiedlu 

………………………………w Rzeszowie. 

________________________________________________________________ 
 

Dane wnioskodawcy: 

1. IMIĘ I NAZWISKO .............................................................................................................. 

2. ADRES ZAMIESZKANIA ................................................................................................... 

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

3. ADRES DO KORESPONDENCJI ....................................................................................... 

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

4. ADRES E-MAIL …………………………………………………………………………… 

5. PESEL ................................................................................................................................... 

6. DOWÓD OSOBISTY (seria numer) ..................................................................................... 

7. TELEFONY KONTAKTOWE .............................................................................................. 

 

Oświadczam, że wszystkie podane we wniosku informacje są zgodne z prawdą. Przyjmuję do 

wiadomości, że podanie nieprawidłowych danych może spowodować odpowiedzialność karną 

lub cywilną. 

Zobowiązuje się do informowania Spółdzielni o zmianach podanych we wniosku danych. 

 
 
 
 
Rzeszów, dnia ………………..    …………………………………… 

czytelny podpis 

  



_____________________ 
* niepotrzebne skreślić 

Dane współmałżonka wnioskodawcy: 

1. IMIĘ I NAZWISKO .............................................................................................................. 

2. ADRES ZAMIESZKANIA ................................................................................................... 

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

3. ADRES DO KORESPONDENCJI ....................................................................................... 

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

4. PESEL ................................................................................................................................... 

5. DOWÓD OSOBISTY (seria numer) ..................................................................................... 

6. TELEFONY KONTAKTOWE .............................................................................................. 

 

Oświadczam, że wszystkie podane we wniosku informacje są zgodne z prawdą. Przyjmuję do 

wiadomości, że podanie nieprawidłowych danych może spowodować odpowiedzialność karną 

lub cywilną. 

Zobowiązuje się do informowania Spółdzielni o zmianach podanych we wniosku danych. 

 
 
 
 
Rzeszów, dnia ………………..    …………………………………… 

czytelny podpis 
  



 

OŚWIADCZENIE 
 
 

Ja(my), niżej podpisany(a):  

..................................................................................................................................................... 
(imię i nazwisko) 

..................................................................................................................................................... 
(imię i nazwisko) 

zam. ............................................................................................................................................. 
(adres zamieszkania) 

oświadczamy, że wyrażam(my) zgodę na udostępnianie i przetwarzanie moich(naszych) 
danych osobowych dla potrzeb Spółdzielni mając zapewnione prawo do wglądu do swoich 
danych oraz ich poprawiania zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz.Urz. UE 
L 119, s. 1).   
 

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 
(Dz.Urz. UE L 119, s. 1), informujemy, że:  

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa 
„PROJEKTANT” z siedzibą w Rzeszowie, przy ul. Słonecznej 2.  
Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres w/w, wpisując kod pocztowy 
35-061 Rzeszów, lub telefonicznie po numerem: (17) 858 04 80.    

2. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest realizacja celów statutowych oraz 
obowiązków wynikających z ustaw szczególnych regulujących działalność spółdzielni 
mieszkaniowych, dla których przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne. 

3. Twoje dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest konieczne, przez okres 
trwania celu dla którego zostały zebrane.  

4. Podanie danych osobowych jest niezbędne dla wypełnienia obowiązków prawnych 
ciążących na administratorze. 

5. Dostęp do Twoich danych osobowych posiadają osoby upoważnione. 
6. Twoje dane będą udostępniane odbiorcom uprawnionym do ich pozyskania wyłącznie na 

podstawie przepisów prawa.  
7. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do 

organizacji międzynarodowych. 
8. Posiadasz prawo żądania dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, a także 

prawo do przenoszenia danych w dowolnym momencie i prawo ograniczenia 
przetwarzania. 

9. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych nie 
będzie miało zastosowania w każdym przypadku, ich podanie jest wymogiem 
ustawowym.  



_____________________ 
* niepotrzebne skreślić 

10. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
11. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie 

zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania. 
 
 
Rzeszów, dnia………………..    …………………………………… 

czytelny podpis 

…………………………………… 
czytelny podpis 


