
    .................................
                      (miejscowość, data)

..............................................................................  
                                 (imię, nazwisko właściciela)

...............................................................................
                                       (adres)

...............................................................................
                   (nr telefonu, e-mail)

             Wspólnota Mieszkaniowa

przy ul. …………………………..

w Rybniku                                            

Zarządca :
HOSSA Sp. z o.o.
44-200 Rybnik, ul. B. Chrobrego 6

Zobowiązanie do pokrycia należności rozliczonych po sprzedaży mieszkania.

Ja niżej podpisany, w związku ze sprzedażą mieszkania przy ul. ……………………………,
zobowiązuję się uregulować obciążające mnie należności z tytułu zaliczek na utrzymanie części
wspólnej, funduszu remontowego, dostarczonych mediów, powstałe w okresie, w którym byłem
właścicielem lokalu, a rozliczone w okresie późniejszym. 

Dane kontaktowe:

Adres do korespondencji:

………………………………………………..

………………………………………………..

tel.: …………………………………………..

e-mail: ....…………………………………….

Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz.  Urz.  UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
w celu realizacji obciążających mnie obowiązków wobec Wspólnoty Mieszkaniowej w okresie po
sprzedaży mieszkania.  

...........................................
(podpis właściciela/i)

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest HOSSA Spółka z o.o. z siedzibą w Rybniku 44-200, ul. Bolesława Chrobrego 6,
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – admin@hossa.rybnik.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy najmu/sprzedaży lokalu mieszkalnego – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a , b, c ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., oraz na podstawie Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy prawo spółdzielcze, ustawy 
o własności lokali.
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do prawidłowego wypełniania obowiązku prawnego przez administratora,
6) Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo           
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
8) Podanie danych osobowych jest obligatoryjne.


