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ANKIETA 

dla osób zainteresowanych nabyciem lokalu mieszkalnego 

w realizowanej przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Oświata – Ochota” inwestycji Hejnałowa 

(po wypełnieniu prosimy o zwrot do biura Spółdzielni w formie papierowej do dnia 6 marca 2023 

roku, do godziny 1600). 

Dane personalne 

Imię i nazwisko: 

………………………………………………………………………………………………. 

Adres zamieszkania: 

……………………………………………………………………………………………….. 

Numer telefonu: 

……………………………………………………………………………………………….. 

Adres e-mail: 

………………………………………………………………………………………………… 

 

1. Czy jest Pan/Pani członkiem Spółdzielni Mieszkaniowej „Oświata-Ochota”? 

 Tak 

 Nie 

 

2. Preferowana powierzchnia lokalu: 

 Do 35m2 

 30-50 m2 

 50-65 m2 

 66-80 m2 

 Powyżej 80 m2, opcjonalnie proszę określić powierzchnię…………….m2 

 

3. Preferowana liczba pokoi: 

 1 pokój 

 2 pokoje 

 3 pokoje 

 4 pokoje i więcej 
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4. Czy preferuje Pan/Pani kuchnię oddzielną czy połączoną z salonem w formie aneksu 

kuchennego? 

 Kuchnia oddzielna 

 Aneks kuchenny 

 

5. Czy jest Pan/Pani zainteresowany/a klimatyzacją w lokalu? 

 Tak 

 Nie 

 

6. Czy jest Pan/Pani zainteresowany/a zakupem miejsca postojowego w garażu 

podziemnym? 

 Tak 

 Nie 

 

Oświadczam, że zapoznałem / am się z dostępną a stronie www Spółdzielni treścią Uchwały 

nr 8 Walnego Zgromadzenia członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Oświata – Ochota” z dnia 

30 września 2022 roku  w sprawie przyjęcia założeń organizacyjno – finansowych zadania 

inwestycyjnego polegającego na budowie budynku mieszkalnego przy ul. Hejnałowej 12 i 

ul. Fajansowej 2 w Warszawie. 

 

Data i podpis:     ………………………………………………………………………………………………….………………. 
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Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Oświata-Ochota” 

z siedzibą w Warszawie przy ul. Bohdanowicza 7- Administratora Danych Osobowych (dalej 

SM Oświata-Ochota) danych osobowych podanych przeze mnie w tym formularzu w celach 

związanych z działalnością SM Oświata-Ochota, w szczególności w celu dokonania rezerwacji 

wstępnej oraz podjęcia wszelkich czynności jakie okażą się niezbędne do podpisania umowy 

sprzedaży lokalu.  

Mam świadomość przysługującego mi prawa do żądania dostępu do danych, sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawa do wycofania zgody na 

przetwarzanie danych osobowych, zgłoszenia sprzeciwu.  

 

Data i podpis:     ………………………………………………………………………………………………….………………. 

 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie 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.  

Administrator Danych Osobowych.  

Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Oświata-

Ochota" z siedzibą w Warszawie przy ulicy Bohdanowicza 7, 02-127 Warszawa, KRS 

0000058783 (,,SM Oświata-Ochota")  

SM Oświata-Ochota gromadzi i przetwarza dane osobowe w celach wymaganych prawem oraz 

innych celach określonych przez SM Oświata-Ochota, między innymi aby: 

- realizować proces sprzedaży mieszkań, w szczególności poprzez usprawnienie i ułatwienie 

form kontaktu oraz dokonania rezerwacji wstępnej, 

- dokonywać analiz, które pozwalają nam udoskonalać ofertę oraz dopasować stronę do 

potrzeb jej użytkowników. 

Zgodnie z obowiązującym prawem administrator danych osobowych (SM Oświata-Ochota) 

może przekazać dane osobowe podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. 

podwykonawcom naszych usług, w szczególności firmom świadczącym usługi 

informatyczne, udostępnienia serwera oraz hostingu. Ponadto Państwa dane 
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mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie 

obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania -oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem 

w oparciu o stosowną podstawę prawną.  

Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.  

W SM Oświata-Ochota powołano inspektora ochrony danych osobowych Agnieszkę Radtke, 

który czuwa nad przestrzeganiem zasad ochrony danych gromadzonych i przetwarzanych 

przez SM Oświata-Ochota.  

Dane kontaktowe inspektora: iod@oswiata-ochota.pl 

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są 

przetwarzane i jest on zależny od następujących czynników: 

1.  wymogów określonych przepisami prawa, które mogą obligować Administratora 

danych osobowych do przetwarzania danych przez określony czas (np. ustawa o 

rachunkowości); 

2.  okres przez jaki są świadczone usługi; 

3.  okres, który jest niezbędny do obrony interesów Administratora danych osobowych; 

4.  okres na jaki została udzielona zgoda. 

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania, oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 

jej cofnięciem. 

Jeśli uznacie Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza 

przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. 

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również 

w formie profilowania. 

Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych osobowych przez SM Oświata-Ochota?  

Każde przetwarzanie danych osobowych musi być oparte na właściwej podstawie prawnej, 

zgodnej z obowiązującymi przepisami. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w 

celu dokonania rezerwacji lokalu w nowej inwestycji jest dobrowolna zgoda każdego Klienta.  

Wyrażenie zgody jest dobrowolne i może zostać wycofane w dowolnym momencie, z tym, że 

wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania 

na podstawie zgody, przed jej wycofaniem. 
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