…………………………………………………….

SPÓÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

/nazwisko i imię/

„ŁADA”
ul. 3-go Maja 40, 23-400 Biłgoraj
Tel./Fax.(84) 688-29-30

Nr rej. czł…………………………
DEKLARACJA
PRZYSTĄPIENIA DO SPÓŁDZIELNI
Ja niżej podpisany/a – właściciel lokalu mieszkalnego/niemieszkalnego nr …………. przy
ul. …………………………………………………w Biłgoraju. Poczta……………………………………………………………………
zgłaszam swoje przystąpienie do Spółdzielni pod nazwą:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
/pieczątka firmowa Spółdzielni/
i proszę o przyjęcie mnie w poczet członków.
PESEL: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Miejsce stałego zamieszkania:……………………………………………………………………………………………………………
Nr telefonu *:……………………………………………adres e-mail *: ……………………………………………………………….
Oświadczam, że jestem/nie jestem członkiem innej Spółdzielni budownictwa mieszkaniowego.
Po przyjęciu mnie na członka Spółdzielni zobowiązuję się stosować do przepisów statutu, regulaminów,
uchwał Walnego Zgromadzenia oraz postanowień Rady i Zarządu Spółdzielni , w szczególności
dotyczących obowiązków finansowych członków Spółdzielni i zasad użytkowania lokali.

……………………………………………………………….
/data i podpis/
*

Ja niżej podpisany, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Łada” w Biłgoraju ul. 3 Maja 40,
23-400 Biłgoraj moich danych osobowych w postaci numeru telefonu/adresu e-mail w celu ułatwienia kontaktu
w sprawach związanych z członkostwem w Spółdzielni. Mam świadomość, że wyrażenie zgody jest dobrowolne i w
każdym momencie mogę cofnąć wyrażoną zgodę. Wiem, że cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano przez jej cofnięciem”.

** Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych znajduje się na odwrocie.

……………………………………………………………….
/data i podpis/

Przyjęty na członka Spółdzielni uchwałą Zarządu z dnia………………………………………………………………………….
Protokół Nr …………………….. z ……………….. roku.

……………………………………………………………………………………….
/Pieczątka Spółdzielni i podpisy członków Zarządu/

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Działając na podstawie art. 13 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 (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) – dalej RODO, informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych
oraz o przysługujących prawach z tym związanych.
Administrator danych osobowych:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łada” w Biłgoraju ul. 3 Maja 40,
23-400 Biłgoraj, dalej Spółdzielnia.
Inspektor ochrony danych osobowych:
2. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych
z ich przetwarzaniem może Pani/Pan kontaktować się z inspektorem ochrony danych poprzez
email: iod.smlada@onet.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
Cele i podstawy przetwarzania:
3. Administrator danych osobowych – Spółdzielnia - przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) wynikającego z ustawy Prawo
spółdzielcze
oraz Statutu Spółdzielni oraz do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W zakresie w jakim podanie danych jest fakultatywne, dane
są przetwarzane wyłącznie na podstawie udzielonej wcześniej zgody, w zakresie i celu określonym w treści zgody
(art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpoznania deklaracji przystąpienia do Spółdzielni
oraz wykonywania praw i obowiązków wynikających z członkostwa w Spółdzielni, w tym dochodzenia i obrony
roszczeń.
Odbiorcy danych osobowych:
5. W związku z przetwarzaniem danych w celu, o którym mowa w pkt 4, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych
mogą być:
1) podmioty, którym mogą być udostępniane dane : UM Biłgoraj, wierzyciel członka lub spółdzielni, małżonek
2) podmioty przetwarzające: Unisoft..(siedziba w Warszawie.)
Okres przechowywania danych:
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów dla których zostały
zebrane, a następnie jeśli chodzi o materiały archiwalne zgodnie z obowiązującą w Spółdzielni instrukcją
kancelaryjną przez okres 50 lat.
Prawa osób, których dane dotyczą:
7. W zakresie przewidzianym przepisami prawa przysługuje Pani/Panu prawo do:
1) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2) sprostowania (poprawiania) swoich danych;
3) usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania
się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
4) ograniczenia przetwarzania danych;
5) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku powzięcia informacji
o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
Osoba, której dane są przetwarzane na podstawie zgody przysługuje prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie. Wycofanie zgody, nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano przed jej wycofaniem.
Obowiązek podania danych:
8. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym. W przypadku nie podania danych osobowych
niemożliwe będzie wykonywanie ww. zadań Administratora i przystąpienie do Spółdzielni. Natomiast podanie
danych przetwarzanych na podstawie zgody jest dobrowolne.
9. Pani/Pana dane osobowe nie są i nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia jakiejkolwiek
decyzji i nie będą profilowane.

………………………………..
Podpis

