
 

Załącznik nr 1 

do uchwały nr 60/II/2019  

Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie  

z dnia 12.02.2019r.  

. 
 

DEKLARACJA  

 PRZYSTĄPIENIA DO SPÓŁDZIELNI 

*Dane obowiązkowe 
 

 

___________________________________________________________________________________  
*Nazwisko        *Imię/Imiona   

 

___________________________________________________________________________________  
*PESEL                                                                                        lub * data i miejsce urodzenia  w przypadku braku PESEL 

 
___________________________________________________________________________________  
*Miejsce zamieszkania      * Adres do korespondencji : 

 
 

Na podstawie art. 3 ust. 31 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity 
Dz.U. 2013r. poz. 1222 ze zm.) wnoszę o przyjęcie mnie w poczet członków  Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Nadodrze” w Głogowie i wpisanie mnie do rejestru członków Spółdzielni. 
 

Oświadczam, że przysługuje mi:  wyłącznie*/wspólnie z małżonkiem* / ze współwłaścicielem* 
 

*podkreślić właściwe 

 

_________________________________________________________________________________   
IMIĘ NAZWISKO MAŁŻONKA /WSPÓŁWŁAŚCICIELA* 

prawo własności lokalu  stanowiącego odrębną nieruchomość położonego w Głogowie przy ulicy:  

 
______________________________________________________________________________  
     ADRES LOKALU  

 
 
W związku z powstaniem stosunku członkostwa zobowiązuję się do : 

⎯ zapoznania i stosowania  postanowień Statutu Spółdzielni, regulaminów, uchwał organów spółdzielni,  w 
szczególności dotyczących obowiązków finansowych i zasad użytkowania lokali, 

⎯  na bieżąco zawiadamiać Spółdzielnię o każdej zmianie danych osobowych, w tym zmianie adresu zamieszkania w 
formie pisemnej. 

 
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 Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nadodrze”, ul. Generała Sikorskiego 

48, 67-200 Głogów. 
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w SM „Nadodrze” możliwy jest pod numerem telefonu 601582750 lub 

adresem e-mail burkiewicz@lg.onet.pl. 
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy członkostwa w SM „Nadodrze” na podstawie Art. 

6 ust. 1 lit. a, b, c, f ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
4) Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na 

podstawie odpowiednich przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług. 
5) Pani /Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celu 

przetwarzania, tj: 



a. w zakresie realizacji zawartej przez Panią/Pana z SM „Nadodrze” umowy. Przez okres od czasu zakończenia 
jej realizacji, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla 
zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, a w przypadku wyrażenia przez Panią /Pana zgody na przetwarzanie 
danych po wygaśnięciu umowy, do czasu wycofania tej zgody, 

b. w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na SM „Nadodrze” w związku z prowadzeniem 
działalności i realizacją umów, przez okres do czasu wypełnienia tych obowiązków przez SM „Nadodrze”, 

c. w zakresie wewnętrznych celów administracyjnych, przez okres do czasu wypełnienia prawnie 
uzasadnionych interesów SM „Nadodrze” stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu 
wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. 

6) 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. 

 W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a 
Rozporządzenia, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w 
dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 
przed jej cofnięciem. 

7) Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości 
zawarcia i realizacji umowy z SM „Nadodrze”. 

 
 

Dane nieobowiązkowe  
 
___________________________________________________________________________________  

 Nr  telefonu              e-mail  

 

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów: 

*zaznaczyć „X” właściwe 

□ Przesyłania korespondencji pocztą e-mail   lub kontaktów telefonicznych 
□ Dostarczania materiałów Spółdzielni 
□ Informowania  o sprawach dotyczących członkostwa i posiadanego prawa do lokalu 

 
 
 

Głogów, dnia; ___________________   __________________________________________ 
        WŁASNORĘCZNY PODPIS 

 
 
 
Adnotacje: 
Przyjęty/ta w poczet członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie  uchwałą Zarządu 

 z dnia ______________________ nr protokołu  ___________ i wpisany/na do rejestru członków pod Nr ______________ 

 
 

      _______________________________ 
        Zarząd Spółdzielni 
 

 

Za zgodność wpisu do Rejestru 

Członków Spółdzielni 
 

__________________________ 
Data i podpis pracownika Spółdzielni  


