
Wniosek można złożyć droga elektroniczną Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nadodrze” 
na adres  e-mail:   ul. Generała Władysława Sikorskiego 48
czlonkowski@smnadodrze.pl 67-200 Głogów

Wniosek

 o wydanie zaświadczenia do sprzedaży, darowizny, zamiany lokalu o niezaleganiu w opłatach
wobec Spółdzielni i tytule prawnym do lokalu

  Dane właściciela lokalu

 
Nazwisko Imię 

 

 
Adres lokalu

 

 
Dane weryfikacyjne wnioskodawcy ( numer 
PESEL lub identyfikator lokalu)  

 
Nr telefonu

 

 
Adres e-mail

 
 *x Cel wydania zaświadczenia

 
Notariusz
 

 
Bank
 
INNA INSTYTUCJA 

*x  Sposób odbioru zaświadczenia 

 

Osobiście 
 

 

Wysłanie za pośrednictwem Poczty Polskiej
 

 

Na adres e-mail
 

 

Przez osobę upoważnioną - 
 

W  przypadku  złożenia  wniosku  o  wydanie  zaświadczenia  przez  osobę  upoważnioną/pełnomocnika   lub
wskazania innej osoby do odbioru zaświadczenia należy dołączyć stosowne upoważnienie/pełnomocnictwo
lub umowę pośrednictwa zawartą z biurem nieruchomości. 

*x  Załączniki
  Upoważnienie/pełnomocnictwo udzielone przez właściciela lokalu 
  Umowa pośrednictwa zawarta z biurem nieruchomości
  Potwierdzenie  dokonanych wpłat, które nie zostały jeszcze zaksięgowane na rachunku Spółdzielni 

*X – zaznaczyć wybór 

Adres do korespondencji po zbyciu lokalu ____________________________________________________

Klauzula Informacyjna
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nadodrze”, ul. Generała Władysława Sikorskiego 48, 67-
200 Głogów. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w SM „Nadodrze” możliwy jest pod numerem telefonu 601582750 lub na adres e-mail
burkiewicz@lg.onet.pl oraz  na  wskazany  wyżej  adres  administratora.  Pani/Pana  dane  osobowe  przetwarzane  będą  w celu  realizacji
obowiązku  SM  „Nadodrze”  na  podstawie  Art.6  ust.  1  lit.c  Rozporządzenia  o  ochronie  danych  osobowych  z  dnia  27  kwietnia
2016r.Odbiorcami  Pani/Pana  danych  osobowych  będą  podmioty  upoważnione  do  obioru  Pani/Pana  danych  osobowych  na  podstawie
odpowiednich przepisów prawa. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 3 celu
przetwarzania, tj.: w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na SM „Nadodrze”. Posiada Pani /Pan prawo do: żądania od
administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. Ma Pani/Pan prawo wniesienia
skargi do organu nadzorczego.

________________________________________________  _________________________________ 
Data złożenia wniosku Czytelny podpis  wnioskodawcy 

mailto:czlonkowski@smnadodrze.pl

