…………………………
nr rej. członka

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „RAZEM”
Ja niżej podpisany/a:
…………………………………………………………………
(imię i nazwisko)

Data wpływu do Spółdzielni

zam. w …………………………………………….…………..
przy ul. ………………………………………………………..…………………………………..….
będąc właścicielem/współwłaścicielem/najemcą* lokalu mieszkalnego nr ……. położonego
w budynku przy ul. ………………………….…………….w ……..………….….…………………..
proszę o przyjęcie mnie w poczet członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Razem” z siedzibą
w Łaziskach Górnych przy ul. Świętej Barbary 4.
Data i miejsce urodzenia: ………………..…………………………………………………..............
PESEL:
Adres do korespondencji:
………………………………………………………………….……….……………………………..
Telefon kontaktowy: …………………………………………………………..…………………......
Adres e-mail: …………………………………………………………………………………………
Po przyjęciu mnie do Spółdzielni zobowiązuję się stosować do przepisów Statutu, regulaminów, uchwał
Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni, w szczególności dotyczących obowiązków finansowych i zasad
używania lokali oraz porządku domowego.
1.

2.

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „RAZEM”
w celu realizacji ustawowych i statutowych zadań Spółdzielni w tym m.in. dochodzenia ewentualnych roszczeń finansowych,
związanych z kosztami eksploatacji i utrzymania lokali, nieruchomości wspólnej nieruchomości stanowiących mienie
spółdzielni, z zachowaniem zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U.
z 2016r. poz. 992).
Na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 992) przyjmuję do
wiadomości, że Spółdzielnia Mieszkaniowa „Razem” z siedzibą w 43-170 Łaziskach Górnych przy ul. Świętej Barbary 4 jest
administratorem danych osobowych członków Spółdzielni, osób wspólnie zamieszkujących z członkami Spółdzielni oraz osób
zamieszkujących w budynkach wchodzących w skład nieruchomości będącej w zarządzie Spółdzielni, niezależnie od tytułu
prawnego względnie osób bez tytułu prawnego. Dane przetwarzane będą w celu podanym w pkt. 1. Dane będą udostępnione
odbiorcom uprawnionym do ich pozyskania wyłącznie na podstawie przepisów prawa. Każdej osobie, której dane dotyczą,
przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Obowiązek podania danych osobowych wynika
z ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo spółdzielcze oraz z innych przepisów szczególnych.

………………………………………
(miejscowość i data)

……………………………………
(własnoręczny podpis)

Przyjęty do Spółdzielni uchwałą Zarządu nr …………….….. z dnia ……………………………

…………………..………………………………
*niepotrzebne skreślić

(pieczątka Spółdzielni i podpisy Zarządu)

