____________________________
(nazwisko i imię)

____________________
( Nr rej. członkowskiego)

Deklaracja przystąpienia
do Spółdzielni Mieszkaniowej w Olecku
Ja niżej podpisany(a) zamieszkały(a) w :
…………………………………………………………………………………………………….
wnoszę o przyjęcie mnie w poczet członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Olecku, w związku z
nabyciem odrębnej własności lokalu mieszkalnego położonego w ……………………………….
………………………………………………………………………………………………………
na podstawie : ( umowy sprzedaży, darowizny, zamiany, dziedziczenia )
…..………………………………………………………………………………………………
Dane dotyczące osoby składającej deklarację:
Data i miejsce urodzenia …………………………………..……………...……………..…..…...
Imiona rodziców …….………………………….……………………....…
Pesel ………………………………….
Adres do korespondencji …………………………………….…………...……………..
Numer telefonu ……………………….adres e-mail ………………………………………….…
Po przyjęciu mnie do Spółdzielni zobowiązuję się stosować do przepisów Statutu SM w
Olecku, regulaminów wewnętrznych, uchwał Walnego Zgromadzenia, uchwał Rady Nadzorczej,
uchwał Zarządu Spółdzielni, w szczególności dotyczących zobowiązań finansowych członków
Spółdzielni i zasad użytkowania lokali.
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Oświadczam, że Zgodnie z art. 13 ogólnego 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 (RODO), zostałam/zostałem poinformowany o tym, że:
1. Administratorem moich danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa w Olecku.
2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych
oraz obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. (RODO) oraz Ustawy Prawo Spółdzielcze, Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i
Ustawy o własności lokali.
3. Dane udostępniane przez mnie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Dane
zostaną przekazane:
1) Podmiotom przetwarzającym
wykonywaniu czynności, a zwłaszcza:

dane

w

naszym

imieniu

uczestniczącym

w

a)
obsługującym
i
informatyczne SM w Olecku,

utrzymującym

b)
podmiotom współpracującym
w należytym stanie technicznym,

w

w

zakresie

należytym
utrzymania

stanie

systemy

zasobów

spółdzielni

2) Dane osobowe będą przekazywane odbiorcom danych osobowych, którzy wskażą podstawę
prawną i interes prawny.
4. Moje dane osobowe będą przechowywane przez okres posiadania tytułu prawnego do
lokalu bądź prawa korzystania z lokalu w ramach tej Spółdzielni i do czasu ostatecznych
rozliczeń związanych z tytułem prawnym do lokalu oraz w obowiązkowym okresie
przechowywania dokumentacji związanej z lokalem ustalonym zgodnie z odrębnymi przepisami.
5. Posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania,
usunięcia
lub
ograniczenia
przetwarzania,
prawo
wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo przenoszenia danych. Zgodnie
z art. 17 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(RODO) przysługuje prawo do usunięcia danych, w szczególności gdy dane osobowe staną się
zbędne
dla
celów,
w
których
zostały
zebrane
lub
w
inny
sposób
przetwarzane.
6. Mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznam, że przetwarzanie
danych osobowych narusza przepisy RODO.
Olsztyn, dnia

Olecko, dnia ................................

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

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Olecku na posiedzeniu w dniu ..................................
Uchwała Zarz. Nr ………….… Prot. Zarz. Nr ..….………….. przyjął Pana/Panią
………………………………………………………….......... w poczet członków Spółdzielni
Mieszkaniowej w Olecku, z wpisem do Rejestru członkowskiego pod nr ........................ .

________________________________
Zarząd SM w Olecku

