
Wniosek o przekazanie nadpłaty  
z tytułu użytkowania lokalu

GFKC-02

Niniejszym wnoszę o przekazanie nadpłaty z tytułu użytkowania lokalu pod adresem  ................................................................................

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

na rachunek bankowy:  

Potwierdzenie wpływu

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

data i podpis

Imię i nazwisko/Nazwa Firmy:  ................................................................................................................................................................................................................................................

Adres lokalu:  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Telefon:  ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych (dalej: RODO)), (Dz. Urz. UE L 119, z 4.5.2016, s.1, ze zm.) informuję, iż:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Tarnowska Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Tarnowie, ul. Sowińskiego 14, 33-100 Tarnów, 

reprezentowana przez Zarząd TSM.

2. Spółdzielnia wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych oraz 

realizacją praw z tym związanych. W tym celu możliwy jest kontakt drogą elektroniczną na adres: iod@tsmtarnow.pl, a także pocztą tradycyjną na adres 

siedziby Spółdzielni.

3. Podanie danych osobowych w zakresie numeru konta bankowego jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne w celu wypłacenia nadpłaty z tytułu 

użytkowania lokalu pozostającego w zasobach TSM, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO (statut, jako łącząca nas umowa), art. 6 ust. 1 lit. c RODO 

(obowiązek prawny ciążący na Administratorze Danych).

4. Dane osobowe mogą być udostępniane odbiorcom na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych  (firma informatyczna 

obsługująca system informatyczny Spółdzielni – ZSI Unisoft sp. z o.o., obsługa prawna) oraz innym podmiotom na podstawie przepisów prawa (np. 

Sąd, Komornicy, Urząd Miasta, Policja, MOPS) oraz osobom fizycznym w celu wypełnienia ich prawnie usprawiedliwionych interesów po dokonaniu 

szczegółowej analizy (np. dochodzenie roszczeń).

5. Dane osobowe zawarte we wniosku będą przechowywane przez 6 lat, zgodnie z art. 74 ustawy o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 217). 

6. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, a przypadkach przewidzianych prawem do ich usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do sprzeciwu,  prawo do przenoszenia danych. 

7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, narusza 

przepisy o ochronie danych osobowych. 

8. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej, nie będą poddawane zautomatyzowanemu 

podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.


