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

imię i nazwisko  Kandydata na Członka                                                              

………………………………………………… 

adres lokalu w zasobach Spółdzielni 

………………………………………………… 

numer pesel 

 

numer telefonu……………………… email………………………….. 

………………………………………………………………………… 

adres do korespondencji 

                
 

DEKLARACJA   PRZYSTĄPIENIA  DO  SPÓŁDZIELNI 

dla osób fizycznych 

 

 

Ja niżej podpisany/a/, oświadczam, że przysługuje mi wyłączne/ w udziale wynoszącym…….. / 

wspólnie z małżonkiem ……………………………….. na zasadach wspólności ustawowej 

małżeńskiej*  prawo odrębnej własności lokalu mieszkalnego/użytkowego* nr…….przy 

ul…………….......……………………..w ………………….. 

 

W związku z powyższym wnoszę na podstawie zgodnie z art. 3 ust. 31  ustawy z dnia  15 

grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych /tekst jednolity: Dz. U. z 2021r. poz. 1208           

z późniejszymi zmianami/ 
o przyjęcie mnie w poczet członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielawie.  

 

Po przyjęciu mnie na członka Spółdzielni zobowiązuję się stosować do przepisów statutu, 

regulaminów, uchwał Walnego Zgromadzenia, oraz postanowień Rady Nadzorczej i Zarządu 

Spółdzielni, w szczególności dotyczących obowiązków finansowych i zasad użytkowania lokali. 

W przypadku zmiany powyższych danych zobowiązuję się do poinformowania Spółdzielni w formie 

pisemnej w terminie siedmiu dni. 

 

 
 

 

Bielawa, dnia……………………..                            

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

                                                                                             /własnoręczny czytelny podpis/ 

*niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

 

 

 

Przyjęty na członka Spółdzielni uchwałą Zarządu, podjętą w dniu………………………….. 

 prot. nr…….  

 

                                                                                _________________________________ 

                                                                                /pieczątka Spółdzielni i podpisy Zarządu/        

 

 

 

 



 

Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. informuję, że: 

-Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa os. 

Włókniarzy 1 w Bielawie, 58-260 Bielawa;  

-Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procedury przystąpienia do 

Spółdzielni, uzyskanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – w celu wypełnienia 

obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.  

 -Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych będzie wyłącznie administrator;  

-Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz do organizacji 

międzynarodowych; 

-Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celu 

przetwarzania oraz do końca okresu przedawnienia wzajemnych roszczeń wynikających                     

z członkostwa w spółdzielni; 

 -Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

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

sprzeciwu. 

Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani,                       

że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych dotyczących narusza przepisy ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie przez 

Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu 

przetwarzania. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym                  

w formie profilowania. W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować 

się z Inspektorem Ochrony Danych adres e-mail: inspektordanychosobowych@smbielawa.pl 

 


