
 ............................................................... 
(imię i nazwisko) 

…............................................................
(adres zamieszkania)

…............................................................
(PESEL)

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO SPÓŁDZIELNI 

Niniejszym wnoszę o przyjęcie mnie w poczet członków Lokatorsko- Własnościowej Spółdzielni
Mieszkaniowej  w Knurowie,  w związku z nabyciem,  na podstawie .................................  prawa
odrębnej własności lokalu/przysługującym  mi prawem odrębnej własności lokalu  1  w Knurowie
przy ul. …..................................

Zobowiązuję  się  stosować  do  przepisów  Statutu  Lokatorsko-  Własnościowej  Spółdzielni
Mieszkaniowej  w  Knurowie  i  wydanych  na  jego  podstawie  regulaminów,  uchwał  Walnego
Zgromadzenia  oraz  Rady  Nadzorczej  i  Zarządu  Spółdzielni,  w  szczególności  dotyczących
obowiązków finansowych i zasad użytkowania lokali. 

…............................., dnia …..............

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

Niniejszym oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  to, jest
numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej przez Lokatorsko- Własnościową Spółdzielnię
Mieszkaniową w Knurowie w związku z czym poniżej podaję 2:

Numer telefonu:…............................................

Adres poczty e-mail: …...............................................

Administratorem danych osobowych jest Lokatorsko- Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w
Knurowie, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Gliwicach  X Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru  Sądowego  pod  numerem  K.R.S.  0000113273 W  sprawach  przetwarzania  danych
osobowych należy kontaktować s z inspektorem ochrony danych osobowych administratora  na
adres poczty e-mail: 

Dane osobowe takie  jak:  imię,  nazwisko,  adres zamieszkania oraz numer PESEL zbierane są i
przetwarzane przez administratora w celu wykonania jego prawnych obowiązków, jako spółdzielni
mieszkaniowej,  wynikających  w  szczególności  z  ustawy  z  dnia  15.12.2000r  o  spółdzielniach
mieszkaniowych  oraz  ustawy z  dnia  16.09.1982r  Prawo spółdzielcze.  Dane  osobowe takie  jak
numer telefonu oraz adres poczty e-mail zbierane są  w celu ułatwienia i usprawnienia kontaktu ze
spółdzielnią, w szczególności w razie awarii, na podstawie zgody osoby, której dane te dotyczą i
zgoda  jest  podstawą  przetwarzania  tych  danych.  Dane  przetwarzane  będą   zgodnie  z
postanowieniami  ustawy  o   ochronie  danych  osobowych  i  rozporządzeniem  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 (ogólne rozporządzenie ochronie danych) tzw.



RODO.  Każdej  osobie,  która  podała  swoje  dane  osobowe  przysługuje  prawo  żądania  od
administratora  dostępu  do  swoich  danych  osobowych,  ich  sprostowania,   ograniczenia
przetwarzania oraz ich usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
osobowych,  z  uwzględnieniem ograniczeń przewidzianych  w art.  17 ust.  3  RODO i  prawo do
wniesienia skargi do organu nadzorczego. W zakresie danych, których przetwarzanie odbywa się w
oparciu o zgodę można ponadto w każdym czasie taką zgodę odwołać, bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Odbiorcami
danych osobowych przetwarzanych przez administratora mogą być podmioty zajmujące się obsługą
informatyczną, techniczno- konserwatorską oraz prawną administratora 
Dane osobowe przetwarzane będą przez okres przysługiwania tytułu prawnego do lokalu, a po jego
ustaniu przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia ewentualnych roszczeń administratora. 
Dane osobowe nie będą profilowane oraz przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru
Gospodarczego i organizacji międzynarodowych. 

Oświadczam, że zapoznałem się z powyższą klauzulą informacyjną dotyczącą danych osobowych.

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

1) niepotrzebne skreślić
2) w razie braku wyrażenia zgody należy skreślić

Przyjęty/a  w  poczet  członków  spółdzielni  uchwałą  Zarządu  Lokatorsko  -  Własnościowej
Spółdzielni Mieszkaniowej w Knurowie nr …................... z dnia …......................

Nr w rejestrze członków: …...................

…......….................................................
(pieczęć spółdzielni i podpisy Zarządu)


