
                                                                                                           nr  członkowski

 

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO SPÓŁDZIELNI

Ja niżej podpisana/ny …………………………………  PESEL ……………………….

zamieszkała/ły w ............…….......…  ul. ...............................…, posiadający prawo do 

lokalu mieszkalnego przy ul. …………………………………….. proszę o przyjęcie mnie w 

poczet członków

Spółdzielni Mieszkaniowej w Żmigrodzie, 

z siedzibą przy ul. Zamkowej 20a.

Adres do korespondencji: ……………………………………………………

Telefon kontaktowy : ..............................…, e-mail ………………………..

Oświadczam, że 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.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Ja, niżej podpisana/ny wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółdzielnie Mieszkaniowa w Żmigrodzie, w
celu wykonywania działalności statutowej i ustawowej, konieczności spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Oświadczam, że zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych
osobowych oraz poinformowano mnie, że: 
1.Administratorem moich danych osobowych jest: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żmigrodzie z siedzibą 55-140 Żmigród, 
   ul. Zamkowa 20A, tel: 71 385 32 49, e-mail: smzmigrod@wp.pl, KRS: 50671, 
2.Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: nr tel. 71 385 39-07, e-mail smzmigrod.kadry@wp.pl
3.Dane  osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu wpisania Pana/Pani do rejestru członków.
4.Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom do tego uprawnionym na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących, 
   zewnętrznym wykonawcom usług informatycznych oraz podmiotom, z którymi Spółdzielnia współpracuje w ramach prowadzonej
   przez siebie działalności. 
5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych celów, a także ewentualnego dochodzenia lub
    obrony roszczeń, a następnie w celach archiwizacyjnych. 
6. Spółdzielnia nie przewiduje profilowania zbieranych danych osobowych.
7.Przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo
   wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do ich przenoszenia, a także prawo cofnięcia zgody, 
   w przypadkach,gdy jest ona podstawą przetwarzania. Przysługuje mi  również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
8.Podanie przez Panią̨/Pana danych osobowych w zakresie wymaganym prawem jest obowiązkowe, natomiast w pozostałym zakresie
   jest dobrowolne.

..................................................
                                                                                                  (własnoręczny podpis)
...............................dnia....................20.........r.

Przyjęty  na  członka  decyzją  Zarządu  z  dnia....................  uchwała  nr............................

protokół nr..............................................…

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

                                                                             (pieczątka spółdzielni i podpisy Zarządu)
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