
                                                         WNIOSEK

O ODPRACOWANIE W FORMIE ŚWIADCZENIA RZECZOWEGO ZADŁUŻENIA 
Z TYTUŁU OPŁAT EKSPLOATACYJNYCH ZA KORZYSTANIE Z LOKALU

MIESZKALNEGO WCHODZĄCEGO W SKŁAD ZASOBU KSM

                                             z dnia ...................................... 

I. Dane wnioskodawcy:
Imię i nazwisko: ...........................................................................................................................
Nr PESEL:..........................................
Adres zadłużonego lokalu: ...........................................................................................................
Telefon kontaktowy: .................................... e-mail: ...................................................................
Liczba osób w gospodarstwie domowym: ...................................................................................
Łączna wysokość miesięcznych dochodów osób z gospodarstwa domowego: 
............................... (w przypadku osób zameldowanych a faktycznie nie zamieszkałych w lokalu,
nie należy podawać dochodów tej osoby).
Na żądanie Kołobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zobowiązuję się udokumentować dochody 
gospodarstwa domowego.

II. Uzasadnienie wniosku
Proszę o umożliwienie odpracowania w formie świadczenia rzeczowego zadłużenia z tytułu opłat 
eksploatacyjnych za korzystanie z lokalu mieszkalnego.
Przyczyna powstania zaległości w uiszczaniu opłat eksploatacyjnych : 
…. ..........................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................………...
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………...
Świadczenie zastępcze będzie wykonywane *niepotrzebne skreślić/uzupełnić:

 osobiście 
 przez osobę trzecią: (*).......................................................................................................... 

(imię i nazwisko, adres, nr PESEL)
Posiadane uprawnienia zawodowe i umiejętności osoby opracowującej dług :
..........................................................................................................................
Akceptuję zasady odpracowywania zadłużenia, określone w Regulaminie odpracowywania 
zadłużenia z tytułu opłat eksploatacyjnych za korzystanie z lokalu mieszkalnego wchodzącego w 
skład zasobu KSM.  
  
                                                                                              …………………………………..
                                                                                                     czytelny podpis wnioskodawcy 

Wyrażam zgodę na odpracowanie długu za ………………………………

                                                                                                                                                    
                                                                                                              …………………………………………………………
                                                                                                              czytelny podpis osoby trzeciej, wskazanej we wniosku

(*) osoba pełnoletnia zamieszkująca z dłużnikiem solidarnie odpowiedzialna za opłaty eksploatacyjne



Zgodnie  z  art  13  Rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  2016/679  z  dnia
27 kwietnia 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
(Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.), zwanego dalej RODO, informujemy, że:

• Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kołobrzeska Spółdzielnia Mieszkaniowa  z
siedzibą w Kołobrzegu przy ul. Koszalińska 24. 

• Inspektorem ochrony danych jest : 

• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania Umowy,  bądź zgodnie z Art 6 ust.
1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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 (Dz. Urz. UE L 119/1 z
4.5.2016 r.) – zbierane są przed zawarciem Umowy. 

• Kołobrzeska Spółdzielnia Mieszkaniowa  z siedzibą w Kołobrzegu przy ul. Koszalińska 24. 
 w  celu  realizacji  zadań  wynikających  z  zawartej  Umowy  może  przekazywać  Pani/Pana  dane
osobowe, na podstawie umów powierzenia. 

•  Pani/Pana  dane  osobowe  będą  przechowywane  przez  okres  niezbędny  do  realizacji  celu  ich
zgromadzenia lub na podstawie odrębnych przepisów prawa do momentu zakończenia wszelkiego
rodzaju rozliczeń.     

• Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność                         z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 

•  Ma  Pani/Pan  prawo  wniesienia  skargi  do  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan,  że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczących narusza przepisy RODO. 

•  Podanie  przez  Panią/Pana  danych  osobowych  jest  dobrowolne,  lecz  niezbędne  do  realizacji
Umowy. 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  przez  Kołobrzeską  Spółdzielnię
Mieszkaniową  z siedzibą w Kołobrzegu przy ul. Koszalińska 24. 
 Oświadczam  ponadto,  że  zostałem/am/  poinformowany/a/  o  przysługującym  mi  prawie  oraz
zapoznałam/em/ się z Informacją przedstawioną powyżej w zakresie danych osobowych. 

...........................................................................................      
( data  i czytelny  podpis )


