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Dotyczy wypłaty z Kasy Ł.S.M. nadpłaty z tytułu wpłat za używanie lokalu.  

 

 

………………………………………………………………………... 
                              Imię i Nazwisko 

 

Lokal nr ………… przy ul ………………………………………….  

 

Proszę o wypłatę z Kasy Ł.S.M. nadpłaty z tytułu wpłat za używanie lokalu mieszkalnego  

w wysokości ………………………......... na dzień ……………………………………….…. 

 

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

Data i podpis  

 

 

Wypełnia pracownik Ł.S.M.                               

Potwierdzam nadpłatę na koncie rozrachunkowym lokalu nr……..przy ul. …………………… 

w wysokości …………………..na dzień………………………… 

□  rozliczenia centralnego ogrzewania i podgrzania wody za okres ………………………………. 

□  rozliczenia zimnej wody licznikowej /ryczałtowej za okres ……………………………………….. 

□ różnicy pomiędzy naliczonymi opłatami z tytułu używania lokalu a dokonanymi 

wpłatami za okres…………………………………….. 

 

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

Podpis pracownika Działu Czynszów i Windykacji 

 

 

Akceptuję do wypłaty z Kasy Łódzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej kwotę  

w wysokości……………………………… (słownie) …................................................................ 

 

 

 

 

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

Data i podpis Głównego Księgowego             Data i Podpis Członka Zarządu 

 (Zastępcy Głównego Księgowego) 

 

 



 

Ja, niżej podpisana/ny wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  
w podanym wyżej zakresie przez Łódzką Spółdzielnię Mieszkaniową w Łodzi. 
Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach 
przetwarzania danych osobowych oraz poinformowano mnie, że: 

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Łódzka Spółdzielnia Mieszkaniowa  
z siedzibą w  Łodzi (90-244) przy ul. Jaracza 77/79, nr tel.: 42 678 98 40, 678 70 77, adres 
email: biuro@lsmjaracza.pl. 

2. dane przetwarzane będą zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz.U.2018.1000 z dnia 2018.05.24) i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  
i  Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku, zwanego dalej „RODO”, w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz w  sprawie 
swobodnego przepływu takich danych i  uchylenia dyrektywy 95/46/WE w związku  
z realizacją przez Spółdzielnie niniejszego pisma/wniosku. 

3. dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych celów, zgodnie  
z kryteriami określonymi w przepisach prawa, 

4. odbiorcami danych osobowych będą podmioty upoważnione przepisami prawa, w tym Sąd 
wieczystoksięgowy, 

5. przysługuje mi m.in. prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, 
6. dane osobowe podaję dobrowolnie. 

 
……………………………………………………………………..... 
Podpis Członka Spółdzielni/Właściciela lokalu 

 


