DEKLARACJA
PRZYSTĄPIENIA DO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
w Dąbrowie Tarnowskiej
osoby która nabyła prawo odrębnej własności lokalu użytkowego
……………………………………..

……………………….

/imię i nazwisko/

/ nr członkowski/

Ja niżej podpisany/a, posiadający prawo odrębnej własności lokalu użytkowego położonego w:
………………………………………………………………………………….……… w załączeniu
przedkładam odpis Aktu Notarialnego Nr Rep .………………..…… z dnia ………………………
proszę o przyjęcie mnie w poczet członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie
Tarnowskiej, ul. Spadowa 8, 33-200 Dąbrowa Tarnowska.
Adres do korespondencji:
……………………………………………………………………………………………………….
REGON …………………………., NIP ………………………, KRS …………………………….,
nr tel. …………………………., e-mail …………………….…,
Oświadczam, że po przyjęciu mnie w poczet członków Spółdzielni zobowiązuję stosować się do
przepisów statutu, regulaminów, uchwał Walnego Zgromadzenia oraz postanowień Rady
Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni w szczególności dotyczących obowiązków finansowych i zasad
użytkowania lokalu.
Dąbrowa Tarnowska, dn. ………………………

…………………………..
/czytelny podpis/

1.

2.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Spadowa 8, 33-200 Dąbrowa Tarnowska informuję, że jest administratorem Pana/Pani danych
osobowych, w rozumieniu art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 2135 ze zm.) Zebrane dane
osobowe będą przetwarzane przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Dąbrowie Tarnowskiej w celu realizacji zadań statutowych Spółdzielni oraz obowiązków i
uprawnień wynikających z przepisów prawa. Dane mogą być również przetwarzane dla potrzeb prowadzenia ewentualnego postępowania windykacyjnego.
Obowiązek podania danych wynika z ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (tj. Dz. U. Z 2016 poz. 21 ze zm.), innych przepisów
szczegółowych oraz ze statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Tarnowskiej. Dane mogą być udostępniane podmiotom trzecim wyłącznie na
podstawie przepisów prawa, w szczególności na podstawie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz ustawy Prawo spółdzielcze. Przysługuje Panu/Pani
prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Dąbrowie Tarnowskiej informuje, że podanie danych osobowych dotyczące nr telefonu jest dobrowolne. Przysługuje Panu/Pani
prawo do treści sowich danych osobowych oraz ich poprawiania.

Oświadczam, że zapoznałem /-am się z powyższymi informacjami i wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Dąbrowie
Tarnowskiej moich danych osobowych w celu realizacji zadań ustawowych, statutowych i bieżących kontaktów telefonicznych oraz przesyłania
korespondencji.

…………………………..
/czytelny podpis/

Przyjęty/ ta w poczet członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Tarnowskiej Uchwałą
Zarządu nr …………….… z dnia ………….…….

…………………………………………...………………………………..
/ pieczęć Spółdzielni i podpisy członków Zarządu/

