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 11. Poczta

 C. DANE WŁAŚCICIELA / WSPÓŁWŁAŚCICIELA

 C.1. DANE IDENTYFIKACYJNE

 C.2. DANE DO KONTAKTU

 D.1. DANE IDENTYFIKACYJNE

 D.2. DANE DO KONTAKTU

E.1. WŁAŚCICIELA / WSPÓŁWŁAŚCICIELA

 E.2. MAŁŻONKA/I WŁAŚCICIELA / WSPÓŁWŁAŚCICIELA

1 - WSPÓLNOŚĆ USTAWOWA MAŁŻEŃSKA,
2 - PRAWO NALEŻY TYLKO DO JEDNEJ OSOBY,
3 - UŁAMKOWY UDZIAŁ W PRAWIE DO LOKALU

 29. Miejscowość  30. Kod pocztowy  31. Poczta

 26. Kraj  27.  Ulica, nr domu  28. Nr lokalu

 23. Miejscowość  24. Kod pocztowy  25. Poczta

Warszawa Warszawa

 18. Numer telefonu  19. Adres-e-mail

 E. ADRES DO KORESPONDENCJI (wypełnić w przypadku, gdy adres jest inny niż adres podany w części "B. Adres Lokalu")

 20. Kraj  21. Ulica, nr domu  22. Nr lokalu

 D. DANE MAŁŻONKA/I WŁAŚCICIELA / WSPÓŁWŁAŚCICIELA

 16. Nazwisko i imię (imiona)  17. Numer PESEL

Warszawa
 9. Miejscowość  10. Kod pocztowy

 1. Kod lokalu  2. Nr dokumentu  3. Status

Spółdzielnia Mieszkaniowa "KOŁO" 2. korekta oświadczenia - obowiązuje od dnia

 Składający: Współwłaściciele / Współwłaściciele lokali mieszkalnych / użytkowych / garaży / miejsc postojowych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej "KOŁO"

 A. MIEJSCE I CEL SKŁADANIA FORMULARZA
 4. Adresat formularza  5. Cel złożenia formularza (zaznaczyć właściwy kwadrat):

1. złożenie oświadczenia (dzień-miesiąc-rok)

  PROSIMY WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. 

FORMULARZ AKTUALIZACJI DANYCH OSOBOWYCH

 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. 2001, nr 4 poz. 27, z późn. zm.)
Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz.U. 1982, nr 30, poz. 210, z późn. zm.)
Statut Spółdzielni Mieszkaniowej "KOŁO" (http://www.smkolo.pl/layout/statut/pdf/statut.pdf)

 B. ADRES LOKALU
 6. Gmina  7. Ulica, nr domu  8. Nr lokalu

 12. Nazwisko i imię (imiona)  13. Numer PESEL

 14. Numer telefonu  15. Adres-e-mail

SM KOŁO
Notatka
W przypadku wysyłki formularza aktualizującego wcześniej podane dane należy podać datę od której obowiązują zmiany (korzystając z pól wyboru).

SM KOŁO
Notatka
Należy wpisać adres lokalu położonego w zasobach Spółdzielni, w którym Państwo zamieszkujecie, jeżeli nie zamieszkujecie w żadnym z nich - lokalu położonego w takiej kolonii SM „KOŁO”, w jakiej chcielibyście uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu członków Spółdzielni.

SM KOŁO
Notatka
Adres należy wybrać z rozwijanej listy

SM KOŁO
Notatka
W polu ograniczonym nawiasami należy wpisać numer kierunkowy, w polu obok numer telefonu bez spacji i znaków rozdzielających.

SM KOŁO
Notatka
Jeżeli prawo do mieszkania objęte jest wspólnością ustawową małżeńską z mocy ustawy członkami Spółdzielni stają się od 9 września 2017 oboje z małżonków.

SM KOŁO
Notatka
Oznaczenie rodzaju należy wybrać z rozwijanej listy. W polu obok należy wpisać tylko samą nazwę ulicy i numer domu.

SM KOŁO
Notatka
W przypadku kodów pocztowych miejscowości w Polsce należy wpisać w formacie (xx-xxx). W przypadku kodów miejscowości zagranicznych w formacie obowiązującym w danym kraju.
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1) 

2)

Instrukcja wypełnienia:

W przypdku wspólności ustawowej małżeńskiej należy wypełnić części:
A, B, C1, C2, D1, D2, E1, E2, H.

W przypdku gdy prawo do lokalu należy tylko do jednej osoby należy wypełnić części:
A, B, C1, C2, E1, F, H.

W przypdku gdy prawo do lokalu należy do kilku właścicieli (udział w prawie) należy wypełnić części:

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny z Działem Członkowsko-Lokalowym Spółdzielni
(p. Monika Grabska, p. Małgorzata Kulesza), pokój 12, nr telefonu (22) 836-40-01 wew. 119 w godzinach pracy 
Spółdzielni (wtorek, środa, piątek 800-1500, poniedziałek, czwartek 900-1730), lub poprzez e-mail: 
m.grabska@smkolo.pl, m.kulesza@smkolo.pl.

Jeżeli Posiadacie Państwo prawa do kilku lokali w zasobach Spółdzielni, nie różniących się typem tego 
prawa (wspólność / rozdzielność / w udziałach) w części B (adres lokalu) należy wpisać adres lokalu
w którym Państwo zamieszkujecie, jeżeli nie zamieszkujecie w żadnym z nich - lokalu położonego
w takiej kolonii SM „KOŁO”, w jakiej chcielibyście uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu członków Spółdzielni.

W przypadku gdy posiadacie Państwo prawo do kilku lokali w zasobach Spółdzielni różniących się typem 
tego prawa (wspólność / rozdzielność / w udziałach) należy wypełnić oddzielny formularz dla lokali
z różnymi prawami.

W przypadku gdy posiadacie Państwo prawo do lokalu w udziałach (jesteście współwłaścicielami) prosimy
o przekazanie kopii formularza do wypełnienia pozostałym współwłaścicielom.

H. OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA / WSPÓŁWŁAŚCICIELA LOKALU

O zmianach podanych w oświadczeniu danych (idntyfikacyjnych i adresu korespondencyjnego) będę każdorazowo niezwłocznie informował/a Spółdzielnię Mieszkaniową 
"KOŁO".

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora: Spółdzielnię Mieszkaniową "KOŁO" z siedzibą w Warszawie
przy ul. Jana Brożka 4 zgodnie z treścią ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922, z późn. zm.).

 39. Podpis

F. DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY POSIADANIE PRAWA DO LOKALU

G. WSKAZANIE CZŁONKA SPÓŁDZIELNI / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ WSPÓŁWŁAŚCICIELI
 35. Wyrażam zgodę, by członkiem Społdzielni został/a/li (Nazwisko i imię osoby wybranej, obojga małżonków)

 33. Numer / Sygnatura dokumentu

 34. Data wydania dokumentu

36. Do czasu wyboru członka Spóldzielni do reprezentowania nas wobec Spółdzielni wybieramy spośród udzialowców (Nazwisko i imię jednej osoby wybranej)

 32. Nazwa / Rodzaj dokumentu

38. Data wypełnienia (dzień-miesiąc-rok)

 37. Imię i nazwisko

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, każdemu członkowi Spółdzielni przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich uaktualniania i poprawiania.
Administratorem danych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „KOŁO” z siedzibą w Warszawie, ul. Jana Brożka 4, 01-442 Warszawa.
Dane będą umieszczone w zbiorach o nazwach „Rejestr członkow Spółdzielni Mieszkaniowej "KOŁO” oraz „Kontrahenci" w programie komputerowym "PAPIRUS"
i wykorzystywane będą w celach: prowadzenia i aktualizacji tego rejestru oraz zapewnienia bieżącej obsługi członków Spółdzielni.
Dane nie będą udostępniane innym podmiotom, chyba, że prawo stanowi inaczej.

A, B, C1, C2, E1, F, G, H (oraz D1, D2, E2 gdyby członkami Spółdzielni mieli zostać małżonkowie posiadający 
współwłasność lokalu).

SM KOŁO
Notatka
Należy wypełnić w przypadku gdy prawo do lokalu nie jest objęte wspólnością ustawową małżeńską (w wyniku np. otrzymania przydziału lub kupna przed zawarciem małżeństwa (o ile prawo to nie zostało rozszerzone w trakcie trwania małżeństwa), podziału majątku, otrzymania prawa do lokalu tylko do majątku osobistego w wyniku darowizny, spadku itp.).

SM KOŁO
Notatka
Należy wybrać z rozwijanej listy, wpisać w tym polu własne określenie, lub wybrać określenie "inne". W razie konieczności skontaktujemy się z Państwem w celu wyjaśnienia ew. wątpliwości lub niejasności.

SM KOŁO
Notatka
Zgodnie z nową ustawą "O spółdzielniach mieszkaniowych", jeżeli prawo do lokalu przysługuje kilku osobom, które nie są małżeństwem lub małżeństwu i jeszcze innym osobom, wszyscy współwłaściciele powinni wybrać spośród siebie jedną osobę (lub obie osoby będące małżonkami), która zostanie przyjęta w ich imieniu w poczet członków Spółdzielni.Wybór taki musi być jednomyślny.O ile taki nastąpi należy w polu "35"   wpisać nazwisko i imię tej jednej osoby lub współmałżonków)O ile taki jednomyślny wybór nie jest możliwy, należy wybrać spośród współwłaścicieli pełnomocnika, który do czasu wyboru członka Spółdzielni będzie reprezentował współwłaścicieli wobec Spółdzielni.Nazwisko i imię takiej osoby należy wpisać w polu "36"

SM KOŁO
Notatka
Należy wpisać imię i nazwisko wypełniającego formularz.

PanKot
Notatka
Completed ustawione przez PanKot

PanKot
Notatka
Accepted ustawione przez PanKot

PanKot
Notatka
None ustawione przez PanKot

SM "KOŁO"
Notatka
Po naciśnięciu przycisku "Wyślij poprzez stronę Spółdzielni" formularz zostanie automatycznie przesłany na adres mailowy Działu Członkowsko-Lokalowego Spółdzielni Mieszkaniowej 'KOŁO' w Warszawie (dcl@smkolo.pl).W przypadku problemów z wysyłką prosimy o kontaktz informatykiem spółdzielni p. Łukaszem Kozakiemtel. 836-40-01 wew. 121.
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