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.....................................................    nr  rej. członka  ...................... 

            (  imię  i  nazwisko  ) 

 

PESEL:  ……………………….. 

 

 

DEKLARACJA   PRZYSTĄPIENIA   DO   SPÓŁDZIELNI 
 

 

Ja niżej podpisany, zamieszkały w …………………………………..   

ul.  .....................................................................................  nr  ................................... 

proszę  o  przyjęcie  mnie  w  poczet  członków  Spółdzielni  Mieszkaniowej  „Zacisze’ w  

Oleśnicy  ul.  Kochanowskiego 5. 

 

 

Adres do korespondencji ( proszę wpisać, jeżeli jest inny od adresu zamieszkania):   

 

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

 

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

 

nr telefonu   ...................................................... e-mail  .............................................................. 

 

 

Oświadczam, że  posiadam tytuł prawny do  lokalu  mieszkalnego  i jako  członek  

Spółdzielni  zobowiązuję  się  stosować  do  przepisów  statutu,  regulaminów,  uchwał  

Walnego  Zgromadzenia  oraz  postanowień  Rady  i  Zarządu  Spółdzielni,  w  szczególności  

dotyczących  obowiązków  finansowych  i  zasad  użytkowania  lokali. W przypadku 

zmiany adresu zamieszkania lub adresu do korespondencji, zobowiązuję się do 

niezwłocznego powiadomienia Spółdzielni o nowym adresie. Informuję, że 

zapoznałem/łam się z klauzulą informacyjną RODO znajdująca się na drugiej stronie 

wniosku. 

 

 

 

      ................................................................... 
                (  własnoręczny  podpis  ) 

 

 

................................,  dnia  ....................  20 .....  r. 

___________________________________________________________________________

  

     

Wpisana/ny  do rejestru członków   Spółdzielni   dnia            ............................................ 

       

       

 

 

 

      ...................................................................... 
                             (  pieczątka  Spółdzielni  i  podpisy  Zarządu  )  
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KLAUZULA INFORMACYJNA 

– DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO SPÓŁDZIELNI 
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ZACISZE” Z SIEDZIBĄ W OLEŚNICY 

 
1. Administratorem danych osobowych przekazanych na potrzeby rozpatrzenia Deklaracji Przystąpienia do 

Spółdzielni jest Spółdzielnia Mieszkaniowa "Zacisze" w Oleśnicy z siedzibą w Oleśnicy, ul. Kochanowskiego 
5, 56-400 Oleśnica, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Wrocław-
Fabryczna we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 
0000048980, posiadająca numer REGON: 00049303700000 oraz numer NIP: 9110004699 (dalej: 
Administrator lub Spółdzielnia). Z Inspektorem Ochrony Danych Administratora można skontaktować się 
przez adres e-mail: 'j.kubiesa@odoportal.pl'  

2. Przetwarzanie danych osobowych będzie odbywać się przede wszystkim w celu rozpatrzenia wniosku 
złożonego do Spółdzielni. Zasadniczą podstawą przetwarzania danych osobowych przekazanych we 
wniosku jest więc złożony przez Pana/Panią wniosek i konieczność podjęcia przez Spółdzielnię określonych 
działań w związku z wyrażeniem takiego wniosku. W ograniczonym zakresie podstawą przetwarzania 
danych osobowych przez Spółdzielnię jest także jej prawnie uzasadniony interes, który szerzej opisano 
poniżej.  

3. Dane osobowe przekazane Spółdzielni nie będą udostępniane podmiotom trzecim za wyjątkiem sytuacji, w 
której obowiązek taki wynika z przepisów prawa. Dane mogą być przekazywane innym podmiotom, które 
przetwarzają dane w imieniu Administratora, którym Administrator danych może zlecić wykonywanie 
pewnych technicznych czynności w związku z przetwarzaniem danych osobowych, co każdorazowo 
odbywać się będzie na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe 
nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. 

4. Administrator będzie przetwarzał dane przez okres niezbędny dla realizacji celu przetwarzania, który to 
okres wyznaczony będzie właściwymi przepisami prawa, a także uzasadnionym prawnie interesem 
Spółdzielni (wyrażającym się m.in. w uprawnieniu do obrony przed ewentualnymi roszczeniami i 
archiwizowaniu dokumentów celem zabezpieczenia informacji na wypadek  konieczności wykazania 
stosownych faktów).   

5. Osobom, których dane są przetwarzane przysługuje prawo do dostępu do treści danych i ich sprostowania, 
usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych - bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, które miało miejsce do czasu realizacji jednego z tych praw, a także prawo do wniesienia 
skargi do organu nadzorczego, jeśli sposób przetwarzania danych będzie niezgodny z prawem. 

6. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu rozpatrzenia wniosku, o którym 
mowa na wstępie.    

 

 
 


