
….........................................................
                        imię i nazwisko

….........................................................
nr rej. członków                     

….........................................................
                      adres zamieszkania

….........................................................
                  adres korespondencyjny

….........................................................
                   numer telefonu/e-mail

DEKLARACJA PRZYSTAPIENIA DO SPÓŁDZIELNI

Ja  niżej   podpisany(a)  proszę  o  przyjęcie  mnie  w  poczet  członków
spółdzielni mieszkaniowej budowlanych „Kielnia” w Łodzi, ul. Łagiewnicka 54/56.

Zobowiązuje  się  stosować  do  przepisów  Statutu,  regulaminów,  uchwał  Zebrania
Przedstawicieli oraz postanowień Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni w szczególności
dotyczących zobowiązań finansowych i zasad użytkowania lokali.

….........................................................
własnoręczny podpis            

…...................................
                data

….........................................................
data i miejsce urodzenia        

               

….........................................................
nr dowodu osobistego          

Przyjęty w poczet członków Spółdzielni decyzją Zarządu z dnia …....................................... 

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

…..............................................................
pieczątka Spółdzielni i podpisy Zarządu     



Spółdzielnia Mieszkaniowa
Budowlanych „Kielnia” …....................................................
w Łodzi numer członkowski

I. Dane Personalne wnioskodawcy:

1.Nazwisko i imię …...............................................................................................................

2.Data urodzenia …................................ ................................................................................

3.Stan cywilny ….....................................................................................................................

4.Adres zameldowania ............................................................................................................
                                                                 kod pocztowy       miejscowość       ulica       nr domu       nr mieszkania

II. Dane personalne współmałżonka/współwłaściciela* wnioskodawcy:

1.Nazwisko i imię …................................................................................................................

2.Data urodzenia …..................................................................................................................

3.Stan cywilny ….....................................................................................................................

4.Adres zameldowania ............................................................................................................
                                                   kod pocztowy       miejscowość       ulica       nr domu       nr mieszkania

III. Osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania w lokalu spółdzielczym:
                                    Nazwisko i imię                                                                             stopień pokrewieństwa

1.….................................................................................. …..................................................

2.….................................................................................. …..................................................

3.….................................................................................. …..................................................

IV. Oświadczam, ze wszystkie podane przeze mnie we wniosku informacje są zgodne z prawdą,
zobowiązuje się do informowania Spółdzielni o zmianie podanych we wniosku danych.

V.  Oświadczam, że wyrażam zgodę w związku z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie danych
osobowych  z  dnia  29  sierpnia  1997r.  (dz.  U.  2016  poz  922  z  późniejszymi  zmianami)  na
przetwarzanie przez Spółdzielnię w celach związanych z działalnością Spółdzielni w systemach
informatycznych, kartotekach księgach i innych zbiorach ewidencyjnych moich danych osobowych
podanych  przeze  mnie.  Jednocześnie  przyjmuję  do  wiadomości  fakt,  że  przysługuje  mi  prawo
wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania zgodnie z art, 24 ust. 1 oraz
art. 32 o ochronie danych osobowych. 

…................................... ….........................................................
                data własnoręczny podpis

VI. Wyrażam zgodę, aby Spółdzielnia kontaktowała się ze mną telefonicznie i za pośrednictwem
poczty  elektronicznej  pod  wskazanymi  przeze  mnie  w  niniejszej  deklaracji  numerem  telefonu
i adresem e-mail.

…................................... ….........................................................
                data własnoręczny podpis

*niepotrzebne skreślić


