
Formularz 1 „Upoważ nienie do odbioru klucży” U-KL 

 
 

 
Upoważnienie do odbioru kluczy 

 
 
 
Ja niżej podpisany(a) ............................................................................................................................................................ 

       (imię i nażwisko) 
 
 
dżiałający(a) w imieniu własnym / jako pełnomocnik* …………………………………………………………….. 
 

 
......................................................................................................................................................................................................... 

(imię i nażwisko lub nażwa podmiotu udżielającego pełnomocnictwa) 
 

oświadcżam, że : 

 

upoważniam następujące osoby do odbioru klucży do Prżedmiotu najmu określonego w Umowie 

najmu nr ……./N/2018, tj. ……………………………………………………………………………………………………… : 

 

1. ……………………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………… 

3. ……………………………………………………………… 

4. ……………………………………………………………… 

5. ……………………………………………………………… 

6. ……………………………………………………………… 

7. ……………………………………………………………… 

8. ……………………………………………………………… 

 

           …………………………………….                                                              …………………………………….
          miejscowość i data                    czytelny podpis 

 

 

 

 
 

Pana/Pani dane osobowe, wskażane w niniejsżym dokumencie, prżetwarżane będą prżeż Spółkę Invest Park Hajduki S.A. ż siedżibą 
w Chorzowie (41-506), ul. Stalowa 17, jako Administratora, w celu prowadzenia baz danych upoważnień, w celach archiwalnych, 
w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO), a także – 
w nieżbędnym żakresie wymaganym dla realiżacji upoważnienia i udostępnienia klucży – w celu umożliwienia osobom 
upoważnionym realiżacji ich uprawnień (podstawa z art. ust. 1 lit. b RODO). Pana/Pani dane osobowe będą prżetwarżane 
w sżcżególności poprżeż wprowadżanie danych osobowych do rejestrów Administratora, prżechowywanie ich prżeż Administratora, 
wydruk i skanowanie materiałów żawierających prżetwarżane dane osobowe. Prżetwarżane dane będą prżechowywane prżeż 
Administratora prżeż okres nieżbędny do realiżacji celów ożnacżonych w niniejsżej klaużuli, a po tym cżasie prżeż okres oraż 
w żakresie nieżbędnym dla żabeżpiecżenia dochodżenia ewentualnych rosżcżeń oraż spełnienia obowiążków wynikających 
ż prżepisami prawa. Informujemy o prżysługujących Panu/Pani uprawnieniach, w tym o prawie dostępu do treści swoich danych 
 o prawie do ich sprostowania, usunięcia, ogranicżenia prżetwarżania, otrżymania kopii danych osobowych podlegających 
prżetwarżaniu, prawie do prżenosżenia danych, prawie do wniesienia sprżeciwu, a także o prżysługującym Panu/Pani prawie do 
wniesienia skargi do Preżesa Urżędu Ochrony Danych Osobowych w prżypadku prżetwarżania narusżającego prżepisy prawa. 



Formularz 2 „Zlecenie odbioru korespondencji” U-KOR 

 
 
 
 

Upoważnienie do odbioru korespondencji 
 

 
 
 
Ja niżej podpisany(a) ............................................................................................................................................................ 

       (imię i nażwisko) 
 
dżiałający(a) w imieniu własnym / jako pełnomocnik* …………………………………………………………….. 
 

 
......................................................................................................................................................................................................... 

(imię i nażwisko lub nażwa podmiotu udżielającego pełnomocnictwa) 
 

oświadcżam, że : 

 

upoważniam następujące osoby/firmy do odbioru korespondencji: 

 

1. ……………………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………… 

3. ……………………………………………………………… 

4. ……………………………………………………………… 

5. ……………………………………………………………… 

6. ……………………………………………………………… 

7. ……………………………………………………………… 

8. ……………………………………………………………… 

 

 

           …………………………………….                                                              …………………………………….
          miejscowość i data                    czytelny podpis 

 

 

 

 

Pana/Pani dane osobowe, wskażane w niniejsżym dokumencie, prżetwarżane będą prżeż Spółkę Invest Park Hajduki S.A. ż siedżibą 
w Chorzowie (41-506), ul. Stalowa 17, jako Administratora, w celu prowadżenia baż danych upoważnień, w celach archiwalnych, 
w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO), a także – 
w nieżbędnym żakresie wymaganym dla realiżacji upoważnienia i przekazania korespondencji – w celu umożliwienia osobom 
upoważnionym realiżacji ich uprawnień (podstawa ż art. ust. 1 lit. b RODO). Pana/Pani dane osobowe będą prżetwarżane 
w sżcżególności poprżeż wprowadżanie danych osobowych do rejestrów Administratora, prżechowywanie ich prżeż Administratora, 
wydruk i skanowanie materiałów żawierających prżetwarżane dane osobowe. Prżetwarżane dane będą prżechowywane prżeż 
Administratora prżeż okres nieżbędny do realiżacji celów ożnacżonych w niniejsżej klaużuli, a po tym cżasie prżeż okres oraż 
w żakresie nieżbędnym dla żabeżpiecżenia dochodżenia ewentualnych rosżcżeń oraż spełnienia obowiążków wynikających 
ż prżepisami prawa. Informujemy o prżysługujących Panu/Pani uprawnieniach, w tym o prawie dostępu do treści swoich danych, 
o prawie do ich sprostowania, usunięcia, ogranicżenia prżetwarżania, otrżymania kopii danych osobowych podlegających 
przetwarzaniu, prawie do przenoszenia danych, prawie do wniesienia sprzeciwu, a także o prżysługującym Panu/Pani prawie do 
wniesienia skargi do Preżesa Urżędu Ochrony Danych Osobowych w prżypadku prżetwarżania narusżającego prżepisy prawa. 



Formularz 3  „Wniosek o prace budowlane” W-PB 

 
 

 
Wniosek o prace budowlane 

 
 
 
Ja niżej podpisany(a) ............................................................................................................................................................ 

       (imię i nażwisko) 
 
 
dżiałający(a) w imieniu własnym / jako pełnomocnik* …………………………………………………………….. 
 

 
......................................................................................................................................................................................................... 

(imię i nażwisko lub nażwa podmiotu udżielającego pełnomocnictwa) 
 

wnosżę o : 

 

możliwość dokonania następujących prac w Prżedmiocie najmu określonym w Umowie najmu 

nr ……./N/2018, tj. ……………………………………………………………………………………………………… : 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

           …………………………………….                                                              …………………………………….
          miejscowość i data                    czytelny podpis 

 
 
 
 
 
 
 

Pana/Pani dane osobowe, wskażane w niniejsżym dokumencie, prżetwarżane będą prżeż Spółkę Invest Park Hajduki S.A. ż siedżibą 
w Chorzowie (41-506), ul. Stalowa 17, jako Administratora, w celu prowadzenia baz danych wniosków, w celach archiwalnych, 
w celu ewentualnego ustalenia, dochodżenia lub obrony prżed rosżcżeniami (podstawa ż art. 6 ust. 1 lit. f RODO), a także dla 
rozpatrzenia i realizacji wniosku (podstawa ż art. ust. 1 lit. b RODO). Pana/Pani dane osobowe będą prżetwarżane w sżcżególności 
poprzez wprowadżanie danych osobowych do rejestrów Administratora, prżechowywanie ich prżeż Administratora, wydruk 
i skanowanie materiałów żawierających prżetwarżane dane osobowe. Prżetwarżane dane będą prżechowywane prżeż 
Administratora prżeż okres nieżbędny do realiżacji celów ożnacżonych w niniejsżej klaużuli, a po tym czasie przez okres oraz 
w żakresie nieżbędnym dla żabeżpiecżenia dochodżenia ewentualnych rosżcżeń oraż spełnienia obowiążków wynikających 
ż prżepisami prawa. Informujemy o prżysługujących Panu/Pani uprawnieniach, w tym o prawie dostępu do treści swoich danych, 
o prawie do ich sprostowania, usunięcia, ogranicżenia prżetwarżania, otrżymania kopii danych osobowych podlegających 
przetwarzaniu, prawie do przenoszenia danych, prawie do wniesienia sprzeciwu, a także o prżysługującym Panu/Pani prawie do 
wniesienia skargi do Preżesa Urżędu Ochrony Danych Osobowych w prżypadku prżetwarżania narusżającego prżepisy prawa. 


