nr rej. członkowskiego
…............................................
(imię i nazwisko)
…............................................
(PESEL)
nr telefonu..................................

DEKLARACJA

PRZYSTĄPIENIA

Ja niżej podpisany(a), zamieszkały(a) w

DO

SPÓŁDZIELNI

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

przy ul. ................................................................................................
proszę
o
przyjęcie
mnie
w
poczet
członków
Śródmiejskiej
Spółdzielni
Mieszkaniowej w Częstochowie z tytułu posiadania prawa odrębnej własności
lokalu mieszkalnego nr ….......przy …........................................
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.
...............................................
(własnoręczny podpis)
....................................

dnia

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

-----------------------------------------------------------------Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Śródmiejska Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Częstochowie przy ul.
Al. Armii Krajowej 1/3.
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej możliwy jest pod numerem tel. nr 34 372 36
00 lub adresem email sekretariat@ssm.czest.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach statutowych Spółdzielni na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e, f lub
Art.9 ust.1 lit. a, b, c, d, h, i, j - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z przyjęciem w poczet członków Spółdzielni
5) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą przedsiębiorstwa świadczące na rzecz Spółdzielni usługi.
6) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres do wygaśnięcia roszczeń.
7) posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie*
8) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
9) podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przyjęty(a)

na

członka

Spółdzielni

decyzją

Zarządu

z

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

protokół nr ..........

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

