
Karta danych adresowych 

 

A. Dane właściciela 

1. Imię i nazwisko:  ___________________________________________________________________ 

2. Adres lokalu: ul. ____________________________________________________________________ 

3. Adres do korespondencji (jeśli jest inny niż adres lokalu): 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

4. tel. kontaktowy: _____________________________________________________________________ 

5. e-mail: 

_____________________________________________________________________________ 

______________________________________  
(podpis właściciela lokalu) 

 

B. Dane osoby kontaktowej 

W przypadku braku możliwości skontaktowania się z właścicielem lokalu, należy kontaktować się z 

(osoba kontaktowa): 

1. Imię i nazwisko:  ____________________________________________________________________ 

2. adres: ul. 

___________________________________________________________________________ 

3. tel. kontaktowy: _____________________________________________________________________ 

4. e-mail: 

_____________________________________________________________________________ 

______________________________________  
(podpis osoby kontaktowej) 
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C. Dane osoby zajmującej lokal a niebędącej właścicielem. 

 

Imię i nazwisko:  _____________________________________________________________________ 

adres: ul. ____________________________________________________________________________ 

tel. kontaktowy: _______________________________________________________________________ 

e-mail: ______________________________________________________________________________ 

tytuł do lokalu (np. najem, użyczenie) ____________________________________________________ 

______________________________________  
(podpis osoby zajmującej lokal) 
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D. Informacja dla właściciela lokalu. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 
2016 r. („RODO”) wskazujemy, że: 
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa 

_______________________________________________________
_______________________________________________________
reprezentowana przez podmiot przetwarzający na zlecenie administratora, tj. Prestiż-Nieruchomości 
P.W.Z. spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi przy ul. Organizacji „Wolność  
i Niezawisłość” 35 lok. 4U, 91-836 Łódź, NIP: 7262657880, numer wpisu do rejestru przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sadowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi: 
0000579904. 

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: 
a. wypełniania obowiązków prawnych spoczywających na administratorze, a to zarządzania 

nieruchomością wspólną, w tym w szczególności prowadzenia ewidencji pozaksięgowej kosztów 
zarządu nieruchomością wspólną oraz zaliczek uiszczanych na pokrycie tych kosztów, a także 
rozliczeń z innych tytułów na rzecz nieruchomości wspólnej, aktualizowania spisu właścicieli, 
organizowania zebrań wspólnoty i przebiegu głosowań, dochodzeniem roszczeń przypadających na 
rzecz administratora (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. c RODO), 

b. ochrony żywotnych interesów Pani/Pana lub osób trzecich, w tym w szczególności osób znajdujących 
się w innych niż Pani/Pana lokal, w sytuacjach związanych z: przeprowadzaniem kontroli stanu 
technicznego budynków i ich instalacji, ostrzeganiem o awariach, usuwaniem awarii lub ograniczaniem 
jej skutków (np. zalanie), utrzymaniem porządku i czystości na nieruchomości wspólnej (podstawa: 
art. 6 ust. 1 lit d RODO), 

3. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi: księgowe, prawne, 
informatyczne, remontowo-budowlane, kontroli stanu technicznego budynków i ich instalacji, utrzymania 
czystości i porządku oraz związane z usuwaniem awarii w zakresie instalacji wodnych, elektrycznych, 
kanalizacyjnych, gazowych, wentylacyjnych. 

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych; 
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres konieczny dla zachowania możliwości 

wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze nieruchomości, tj. do chwili utraty przez 
Panią/Pana statusu właściciela/współwłaściciela lokalu, z tym, że dla celów dochodzenia roszczeń, dane 
będą przetwarzane do chwili ich przedawnienia; 

6. przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania poprawienia, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, prawo do przenoszenia danych, o ile wykonywanie 
tych praw jest możliwe bez uniemożliwienia administratorowi realizacji obowiązków prawnych; 

7. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie 
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza prawo; 

8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 
profilowania; 

9. We wszystkich kwestiach związanych z przetwarzaniem danych przez administratora należy się 
kontaktować z podmiotem przetwarzającym opisanym w pkt 1 powyżej: w jego siedzibie lub na adres  
e-mail: biuro@prestiż-lodz.pl . 

 
 
Potwierdzam zapoznanie się z wyżej zamieszczonymi informacjami. 
 

______________________________________  
(podpis właściciela lokalu) 
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E. Informacja dla osoby kontaktowej. 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 
2016 r. („RODO”) wskazujemy, że: 
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa 

_______________________________________________________
_______________________________________________________
reprezentowana przez podmiot przetwarzający na zlecenie administratora, tj. Prestiż-Nieruchomości 
P.W.Z. spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi przy ul. Organizacji „Wolność  
i Niezawisłość” 35 lok. 4U, 91-836 Łódź, NIP: 7262657880, numer wpisu do rejestru przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sadowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi: 
0000579904; 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przekazania informacji dotyczących lokalu 
wskazanego w części A w zakresie opisanym przez właściciela w części G karty danych adresowych; 

3. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi: księgowe, prawne, 
informatyczne, remontowo-budowlane, kontroli stanu technicznego budynków i ich instalacji, utrzymania 
czystości i porządku oraz związane z usuwaniem awarii w zakresie instalacji wodnych, elektrycznych, 
kanalizacyjnych, gazowych, wentylacyjnych, w zależności od zakresu wskazanego w części G poniżej. 

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych; 
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia Pani/Pana zgody na przetwarzanie 

danych lub zmiany właściciela lokalu wskazanego w części A.1 karty danych adresowych; 
6. przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania poprawienia, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, prawo do przenoszenia danych, o ile wykonywanie 
tych praw jest możliwe bez uniemożliwienia administratorowi realizacji obowiązków prawnych; 

7. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie 
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza prawo; 

8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 
profilowania; 

9. We wszystkich kwestiach związanych z przetwarzaniem danych przez administratora należy się 
kontaktować z podmiotem przetwarzającym opisanym w pkt 1 powyżej: w jego siedzibie lub na adres e-
mail: biuro@prestiż-lodz.pl . 

 
 
Potwierdzam zapoznanie się z wyżej zamieszczonymi informacjami i udzielam zgody na przetwarzanie moich 
danych osobowych opisanych w części B karty danych adresowych. 
 

______________________________________  
(podpis osoby kontaktowej) 
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F. Informacja dla osoby zajmującej lokal niebędącej właścicielem. 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 
2016 r. („RODO”) wskazujemy, że: 
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa 

_______________________________________________________
_______________________________________________________
reprezentowana przez podmiot przetwarzający na zlecenie administratora, tj. Prestiż-Nieruchomości 
P.W.Z. spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi przy ul. Organizacji „Wolność  
i Niezawisłość” 35 lok. 4U, 91-836 Łódź, NIP: 7262657880, numer wpisu do rejestru przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sadowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi: 
0000579904; 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przekazania informacji dotyczących lokalu 
wskazanego w części A w zakresie opisanym przez właściciela w części G karty danych adresowych; 

3. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi: księgowe, prawne, 
informatyczne, remontowo-budowlane, kontroli stanu technicznego budynków i ich instalacji, utrzymania 
czystości i porządku oraz związane z usuwaniem awarii w zakresie instalacji wodnych, elektrycznych, 
kanalizacyjnych, gazowych, wentylacyjnych, w zależności od zakresu wskazanego w części G poniżej. 

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych; 
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia Pani/Pana zgody na przetwarzanie 

danych lub zmiany właściciela lokalu wskazanego w części A.1 karty danych adresowych; 
6. przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania poprawienia, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, prawo do przenoszenia danych, o ile wykonywanie 
tych praw jest możliwe bez uniemożliwienia administratorowi realizacji obowiązków prawnych; 

7. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie 
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza prawo; 

8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 
profilowania; 

9. We wszystkich kwestiach związanych z przetwarzaniem danych przez administratora należy się 
kontaktować z podmiotem przetwarzającym opisanym w pkt 1 powyżej: w jego siedzibie lub na adres e-
mail: biuro@prestiż-lodz.pl . 

 
 
Potwierdzam zapoznanie się z wyżej zamieszczonymi informacjami i udzielam zgody na przetwarzanie moich 
danych osobowych opisanych w części C karty danych adresowych. 
 

______________________________________  
(podpis osoby zajmującej lokal niebędącej właścicielem) 
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G. Zakres informacji przekazywanych osobom wskazanym w częściach B i C karty danych 
adresowych 

 
Niniejszym zezwalam na udzielania osobie określonej w części B/C karty danych adresowych udzielania 
następujących informacji związanych z lokalem opisanym w części A karty danych adresowych: 

1. o wysokości należności przypadających za lokal z tytułu comiesięcznych opłat lub rozliczeń mediów - 
TAK/NIE 

2. o wysokości zadłużenia związanego z lokalem – TAK/NIE 
3. o konieczności i terminie udostępnienia lokalu dla celów związanych z remontami, naprawami, 

kontrolami itp. – TAK/NIE 
4. o wystąpieniu awarii w lokalu opisanym w części A lub w innych lokalach lub częściach 

nieruchomości wspólnej, zagrażających bezpieczeństwu mienia lub osób – TAK/NIE. 
 
 
Jednocześnie oświadczam, iż rozumiem, że w braku osoby mogącej uzyskać informacje ww. z uwagi na ich 
niewskazanie przeze mnie/brak objęcia danej informacji niniejszym zakresem/brak możliwości 
skontaktowania się z nimi jak i właścicielami lokalu wskazanego w części A może prowadzić do zwiększenia 
się zakresu zadłużenia, braku mojej wiedzy o wysokości należności, zwiększenia się zakresu szkody 
wyrządzonej w moim majątku, powstania lub powiększenia się odpowiedzialności za szkody wyrządzone 
innym osobom, za które mogę odpowiadać jako właściciel lokalu, zaistnienia przyczynienia po mojej stronie 
do zwiększenia się szkody powstałej w moim majątku. 

______________________________________  
(podpis właściciela lokalu) 

 


