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Bydgoszcz, dn. ...…………….. 

 

……………………………………….. 
Imię i nazwisko 

……………………………………….. 
 
……………………………………….. 
Adres 

……………………………………….. 

Fordońska Spółdzielnia Mieszkaniowa 
Dział Techniczno- Inwestycyjny 

 

 

WNIOSEK O BUDOWĘ DOMU JEDNORODZINNEGO 

 

Wyrażam chęć zawarcia umowy o budowę domu jednorodzinnego w zabudowie 

szeregowej w nowej inwestycji Fordońskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na osiedlu 

Niepodległości:  

Typ ……………………………………………………………………………………………. 

Szereg nr ………………………………………………………………………………………. 

Dom nr ………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………… 
Podpis 

 

 

 

 

 

 

 

 

*  Integralną częścią wniosku jest zapoznanie się z klauzulą informacyjną.  



2/2 

 
 
 

 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych 
osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu sprawach. 
 

Administrator danych osobowych uprzejmie informuje, iż: 
 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 
Fordońska Spółdzielnia Mieszkaniowa 
Ul. Kleeberga 2 
85-791 Bydgoszcz 

2) Fordońska Spółdzielnia Mieszkaniowa działa przez przedstawicieli administratora danych osobowych, 
zgodnie ze strukturą organizacyjną; 

3) W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych proszę kontaktować się z inspektorem ochrony 
danych – zarzad@fordonskasm.pl;  

4) Dane osobowe będą przetwarzane w celu: 
Planowania i realizacji inwestycji Fordońskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zgodnie z ustawą z dnia  
15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 845), ustawą z dnia 24 czerwca 
1994r. o własności lokali (Dz.U. z 2018 r. poz. 716) oraz ustawą z dnia 16 września 1982 r. prawo 
spółdzielcze (Dz.U. z 2018 poz. 1285) na podstawie zgody osoby, której te dane dotyczą.  

5) Pani/Pana dane osobowe będą lub mogą być przekazywane wyłącznie do podmiotów uprawnionych na 
podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;  

6) Podawane dane będą przetwarzane w Fordońskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przez okres ustalony na 
podstawie Instrukcji Kancelaryjnej Fordońskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zgodnie z Zarządzeniem Nr 
1/2019 Prezesa Zarządu FSM z dnia 23.07.2019r. „Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania 
archiwum zakładowego Fordońskiej Spółdzielni Mieszkaniowej”. z załącznikiem nr 1 pt. Jednolity rzeczowy 
wykaz akt Fordońskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy. 

7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich sprostowania, usunięcia, a także do 
ograniczenia przetwarzania, jak również do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub przenoszenia 
tych danych; 

8) Posiada Pani/Pan prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 
9) Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeśli taka zgoda była 

konieczna do rozpoczęcia czynności przetwarzania, jednakże po zawarciu umowy dane osobowe zostaną 
usunięte z uwzględnieniem upływu okresu, o którym mowa w pkt. 6 niniejszej informacji; 

10) Podanie danych jest dobrowolne – w przypadku ich niepodania zobowiązanie Fordońskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej wobec Pani/Pana nie zostanie zrealizowane; 

11) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 
12) Fordońska Spółdzielnia Mieszkaniowa nie zamierza przekazywania Pani/Pana danych osobowych do 

państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 
 

Potwierdzam zapoznanie się z powyższą informacją. 
 

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych. Podaję 
swoje dane osobowe dobrowolnie i świadomie. 
 

Oświadczam, iż udostępnione Administratorowi dane są zgodne z prawdą, a także, że zostałem/am 
poinformowany/a na temat warunków przetwarzania moich danych osobowych. 
 
 


