…………………………………………………….

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.
Data i miejsce urodzenia:……………………………………………………………………………………………………………………
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.

Podstawą przetwarzania ww. danych osobowych jest zgoda. Wiem, że (z zastrzeżeniami przewidzianymi przepisami prawa) przysługuje mi
prawo dostępu do moich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich
przetwarzania, przenoszenia danych do wskazanego przeze mnie administratora danych osobowych, jak również prawo wniesienia skargi do
organu nadzorczego. Mam świadomość, że wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili mogę cofnąć udzieloną zgodę, bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Jednocześnie
wyrażam
zgodę
na
przetwarzanie
przez
Spółdzielnię
Mieszkaniową
"Łada"
w Biłgoraju,
moich danych osobowych zamieszczonych w niniejszym wniosku w zakresie: nr tel. i/e-mail.
Oświadczam,
że
znam
przysługujące
mi
prawa
dotyczące
ochrony
moich
danych
osobowych.
Wiem,
że
administratorem
moich
danych
osobowych
jest
Spółdzielnia
Mieszkaniowa
"Łada"
w Biłgoraju,
ul. 3 Maja 40, 23-400 Biłgoraj. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem moich danych osobowych mogę kontaktować się z
inspektorem ochrony danych poprzez e-mail: iod.smlada@onet.pl. Wiem, że szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej
administratora pod adresem http://www.smlada.pl/podstawy-prawne/2018/216 i w siedzibie Administratora oraz oświadczam, że się z nimi
zapoznałem.

……………………………………………………………….
/data i podpis/
Przyjęty na członka Spółdzielni uchwałą Zarządu z dnia………………………………………………………………………….
Protokół Nr …………………….. z ……………….. roku.

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

