
 

ZGŁOSZENIE 
o umieszczenie na stronie www.nieruchomosci-brzeziny.piekary.pl ogłoszenia dotyczącego 

zamiany lokalu mieszkalnego 

 Nieruchomości – Brzeziny Sp. z o. o. 

ul. W. Roździeńskiego 2A 

41-946 Piekary Śląskie 

Posiadacz tytułu prawnego do lokalu (dane NIE będą udostępnione w ogłoszeniu) 

 
Najemca lokalu: 

 
 

 
 

Imię i nazwisko 

 
 
Adres lokalu mieszkalnego: 

    

Nazwa ulicy Budynek Klatka Nr lokalu  

  

Kod pocztowy Miasto 

 

Obecnie zajmowany lokal (dane zostaną udostępnione w ogłoszeniu) 

 
Położenie lokalu:  

 

Ulica (tylko nazwa)/osiedle/inne informacje dotyczące lokalizacji/punkt charakterystyczny 
lokalizacji 

Szczegóły: 

  
m2 

Piętro, na którym znajduje się 
lokal 

Powierzchnia lokalu 

Powierzchnia 
kolejnych pokoi  
w lokalu w m2: 

1 
 

m2
 2 

 

m2
 3 

 

m2
 4 

 

m2
 

Informacje o lokalu: 
 
 

 instalacja wod. – kan.  łazienka w lokalu  WC w lokalu  balkon 

 piwnica 



Rodzaj ogrzewania: 
CO sieciowe elektryczne etażowe –węglowe  piec węglowy  

 inne (określić rodzaj:…………………………………) 

Zadłużenie lokalu: 
(jeśli nie dotyczy – proszę 

zostawić puste) 

 

Całkowita wartość zadłużenia lokalu w momencie wypełnienia zgłoszenia 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz rozumiem że ich administratorem jest Spółka Nieruchomości – 

Brzeziny Sp. z o. o., zgodnie obowiązującymi od 25 maja 2018 r. przepisami Rozporządzenia 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. 

Poszukiwany lokal – oczekiwania (dane zostaną udostępnione w ogłoszeniu) 

Powierzchnia: od  m2 do m2 
 Zakres oczekiwanej powierzchni lokalu mieszkalnego 

Informacje o lokalu: 
 
 

 instalacja wod. – kan.  łazienka w lokalu  WC w lokalu  balkon 

 piwnica 

Rodzaj ogrzewania: 
CO miejskie      elektryczne etażowe –węglowe  piec węglowy  

 inne (określić rodzaj:…………………………………) 

Możliwa spłata 
zadłużenia: 

 NIE 

 TAK, możliwa wartość zadłużenia jaką jest w stanie spłacić zainteresowany  

 
zamianą wynosi do: ……………………………………………. zł.              
                                            

Inne: 
(dodatkowe 

oczekiwania lub 
wymagania dotyczące 

lokalu) 

 

 

Oświadczenie zgłaszającego: 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz rozumiem że ich administratorem jest Spółka 
Nieruchomości – Brzeziny Sp. z o. o , zgodnie obowiązującymi od 25 maja 2018 r. przepisami Rozporządzenia 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.  
Zostałem poinformowany, że:  

1. Dane osobowe będą przetwarzane wyłączenie w celu rozpatrzenia i przetworzenia przedmiotowego wniosku.  
2. Zgłaszający posiada prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania na stronie www.nieruchomości–

brzeziny.piekary.pl. 
3. Kontakt w sprawach związanych z ochroną danych osobowych: 

a. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować pod adresem  e-mail: 
iod@gmainvest.pl, lub   

b. pisemnie na adres siedziby Administratora: Nieruchomości -  Brzeziny Sp. z o.o., 41-946 Piekary Śląskie,  



ul. Walentego Roździeńskiego 2A z dopiskiem IOD. 
4. Nieruchomości – Brzeziny Sp. z o. o. Piekary Śląskie prowadzi bazę zamian lokali mieszkalnych i udostępnia ją na stronie 

internetowej www.nieruchomości-brzeziny.piekary.pl w dziale Najem lokali, zakładka „Zamiany lokali mieszkalnych”. 
5. Na pisemną prośbę zgłaszającego ogłoszenie może zostać ściągnięte z portalu. 
6. Nieruchomości – Brzeziny Sp. z o. o. publikuje zgłoszenie zamiany lokalu mieszkalnego na stronie internetowej 

nieodpłatnie. 
7. Na stronie www.nieruchomości-brzeziny.piekary.pl nie zostaną opublikowane żadne dane osobowe, a jedynie podane 

informacje o lokalu, oczekiwaniach, oraz numer kontaktowy.   
8. Transakcja zamiany lokalu jest finalizowana w siedzibie Spółki po wcześniejszym złożeniu pisma w/w sprawie przez 

zainteresowane zamianą strony. Adres siedziby Spółki: ul. Walentego Roździeńskiego 2a, 41-946 Piekary Śląskie tel. 32 
668 66 81, w godz. pracy (poniedziałek 7.30 – 16.30 , wtorek-czwartek 7.30- 14.30 , piątek 7.30- 12.30).  

Telefon kontaktowy: 
(podany nr telefonu będzie widoczny na 

stronie internetowej Spółki) 

 

Numer/numery telefonu umożliwiające kontakt w sprawie ogłoszenia 

Data, podpis zgłaszającego 

  

 


