………...….........…
numer członkowski

...................................................................................
Imię i nazwisko (nazwa firmy)
...................................................................................
Adres zamieszkania

DEKLARACJA
PRZYSTĄPIENIA DO SPÓŁDZIELNI
Ja, niżej podpisany/a proszę o przyjęcie mnie w poczet członków Spółdzielni
Mieszkaniowej „VICTORIA” w Krakowie, os. Kościuszkowskie 5.
Nazwisko i imię …………………………………………………………………………
Pesel ………………….....................................................................................................
Adres nabytego lokalu ......................................................................................................
Adres do korespondencji..................................................................................................
(jeśli jest inny niż adres nabytego lokalu)
Telefon kontaktowy: ………………….............................................................................
Po przyjęciu mnie w poczet członków 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.
Przyjmuję do wiadomości, że:
Administratorem moich danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Victoria"
z siedzibą w Krakowie, os. Kościuszkowskie 5, kod:31-858 . Dane osobowe podane na piśmie
są przetwarzane na podstawie Ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze ( z późn.
zm.) wyłącznie w celach związanych z realizacją członkostwa, bez przyjętych ograniczeń
czasowych. Dane udostępniane są wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie
przepisów prawa i podmiotom przetwarzającym. Każda osoba posiada prawo dostępu do
swoich danych, ich sprostowania, w uzasadnionych przypadkach przetwarzania oraz wniesienia
uzasadnionego sprzeciwu wobec przetwarzania. Każda osoba posiada ponadto prawo do
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niewłaściwe przetwarzanie
jej danych. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne w celu
spełniania obowiązków i realizacji uprawnień wynikających ze stosunku członkostwa
w Spółdzielni Mieszkaniowej „Victoria". Żądania, oświadczenia i wszelką korespondencję
dotyczącą danych osobowych należy przesłać w formie pisemnej na ww. adres Administratora
danych lub na adres e-mailowy: smvictoria@smvictoria.pl. Podane dane osobowe nie będą
wykorzystywane do profilowania (analizowania przy pomocy zautomatyzowanych systemów
informatycznych). Spółdzielnia nie planuje przekazywania uzyskanych danych osobowych do
odbiorców zlokalizowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (kraje Unii
Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein).
Kraków, dnia ....................................

......................................
własnoręczny podpis

Zarząd Uchwałą nr .............................. z dnia ............................................. przyjął
ww. w poczet członków SM ”Victoria”.

Kraków, dnia .................................

WNIOSEK

Ja niżej podpisana/y niniejszym wnioskuję o przyjęcie mnie w poczet członków
Spółdzielni

Mieszkaniowej

„Victoria”

w

związku

z

nabyciem

w drodze ............................................................................ całości/części prawa/udziału
w prawie odrębnej własności lokalu mieszkalnego/garażowego o adresie:
Kraków, os. ......................................................./.......

Oświadczam, iż w mieszkaniu będzie zamieszkiwać ………………….. osoba/osób.
Stosownie do uzgodnień pomiędzy stronami, opłaty za przedmiotowe mieszkanie/
garaż* do dnia ………………. płaci Pan/i ........................…………………….........…
a od dnia ……………………. płaci Wnioskujący.
Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie informacje są zgodne z prawdą.
Zobowiązuję się do niezwłocznego informowania Spółdzielni o zmianie podanych
danych.

………………………………
Imię i nazwisko

………………………………
Podpis

Kraków, dnia .................................

DODATKOWE INFORMACJE (dobrowolne)

Ares e-mailowy ……………………………………………………

………………………………
podpis

