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PROSIMY O WYPEŁNIENIE FORMULARZA W CZYTELNY SPOSÓB 

WINDYKACJA 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                        
 

 
 

……………..…………………………………….. 
Jednostka GSM 

Na podstawie przepisów RODO Art. 9 ust. 2 lit. a oświadczam, że wyrażam zgodę  

na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych związanych z:                                                             
TAK NIE 

1. pochodzeniem rasowym lub etnicznym,   

2. poglądami politycznymi,   

3. przekonaniami religijnymi lub światopoglądowymi,   

4. przynależnością do związków zawodowych,    

5. przetwarzania danych genetycznych,   

6. danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej,   

7. przetwarzania danych dotyczących zdrowia,    

8. przetwarzania danych dotyczących seksualności lub orientacji seksualnej.   

Prosimy o zaznaczenie właściwego pola         znakiem X 

W przypadku przedstawienia kserokopii dodatkowych dokumentów do powyższego oświadczenia po zapoznaniu się z nimi przez Zarząd 
Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jastrzębiu-Zdroju zostaną one poddane zniszczeniu. Zgoda na przetwarzanie szczególnych kategorii 
danych osobowych będzie przechowywana przez Administratora przez czas zgodny z przepisami prawa, a także przez okres niezbędny do 
ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń. Administrator dokonuje przeglądu danych osobowych, nie rzadziej niż raz w roku kalendarzowym 
w celu ustalenia niezbędności ich dalszego przechowywania. Administrator usuwa dane osobowe, których dalsze przechowywanie jest zbędne 
do realizacji celu. 
W załączeniu kserokopia dokumentacji potwierdzona za zgodność z oryginałami przez pracownika: 
 
………….……………………………………………..…….………….……………………………………………..……. 
 
………….……………………………………………..…….………….……………………………………………..……. 
 
Liczba sztuk: 

 Zgoda na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych uzyskana w 
trakcie działań windykacyjnych od osób, którym przysługuje lub przysługiwało prawo 
do lokalu w zasobach Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jastrzębiu-Zdroju. 

Imię i Nazwisko  

Adres zamieszkania 

…………………………………………………………………..……………………………………………… 

ul. ……………...……….………………..…………………………………...……. nr  …………..………...… 

Potwierdzam odbiór Klauzuli informacyjnej RODO* w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jastrzębiu-
Zdroju oraz oświadczam, że zapoznałem/am się z informacjami w niej zawartymi. 
 

                     data i podpis osoby składającej oświadczenie i dokumentację            ………….……………………………………………..……. 
 

Potwierdzam odbiór formularza.  
 

                                    data, pieczęć oraz podpis pracownika GSM             ………….……………………………………………..……. 

 

 

SEKRETARIAT 
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Uwaga! Art. 10 RODO wskazuje, że przetwarzania danych osobowych dotyczących wyroków skazujących oraz czynów zabronionych lub 
powiązanych środków bezpieczeństwa na podstawie art. 6 ust. 1 wolno dokonywać wyłącznie pod nadzorem władz publicznych lub jeżeli 
przetwarzanie jest dozwolone prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego przewidującymi odpowiednie zabezpieczenia praw i wolności 
osób, których dane dotyczą. Wszelkie kompletne rejestry wyroków skazujących są prowadzone wyłącznie pod nadzorem władz publicznych. 

 
Przedstawiono Zarządowi Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jastrzębiu-Zdroju. 
 
Uwagi 
 
………….……………………………………………..……………….……………………………………………..…….………….……………………………… 

………….……………………………………………..……………….……………………………………………..…….………….……………………………… 

………….……………………………………………..……………….……………………………………………..…….………….……………………………… 

………….……………………………………………..……………….……………………………………………..…….………….……………………………… 

………….……………………………………………..……………….……………………………………………..…….………….……………………………… 

………….……………………………………………..……………….……………………………………………..…….………….……………………………… 

………….……………………………………………..……………….……………………………………………..…….………….……………………………… 

………….……………………………………………..……………….……………………………………………..…….………….……………………………… 

 

 

             data oraz pieczęci i podpisy Zarządu ……………………………………………………………………………………..……. 
 
 
Po zapoznaniu się przez Zarząd Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jastrzębiu-Zdroju z przedmiotową dokumentacją:  
 

Dodatkowa dokumentacja została poddana zniszczeniu dnia          
 
 

Uwagi 

………….……………………………………………..……………….……………………………………………..…….………….……………………………… 

………….……………………………………………..……………….……………………………………………..…….………….……………………………… 

………….……………………………………………..……………….……………………………………………..…….………….……………………………… 

………….……………………………………………..……………….……………………………………………..…….………….……………………………… 

 
 

                                                      data, pieczęć oraz podpis pracownika GSM             ………….……………………………………………..……. 
 


