
..........................................................   nr rejestru członka ................................ 

                (imię i nazwisko)   

 

.......................................................... 

(PESEL) 

 

.......................................................... 

(adres zamieszkania) 

 

 

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA  

DO CZECHOWICKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ 
 

 

Ja niżej podpisana(y), oświadczam, że przysługuje mi wyłącznie/wspólnie z małżonkiem/* 

............................................................. prawo odrębnej własności nr .............. przy ul. 

....................................................... w Czechowicach-Dziedzicach. 

W związku z powyższym wnoszę, na podstawie art. 3 ust. 31  ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. 

o spółdzielniach mieszkaniowych, o przyjęcie mnie w poczet członków Czechowickiej 

Spółdzielni Mieszkaniowej. 

 

 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią Statutu CSM i zobowiązuję się stosować do jego 

postanowień oraz przepisów regulaminów, uchwał Walnego Zgromadzenia oraz postanowień 

Rady Nadzorczej i Zarządu CSM, w szczególności dotyczących obowiązków finansowych i 

zasad użytkowania lokali.   

 

 

................................................... 

(podpis) 

Czechowice-Dziedzice, ..................................... 

                                               (data) 
* niepotrzebne skreślić 

 

 

Przyjęta(y) w poczet członków Spółdzielni Uchwałą nr  ..........................  Zarządu Spółdzielni  

 

z dnia ................................................... 

 

 

........................................................................ 

          (pieczątka Spółdzielni i podpisy Zarządu) 
 
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016  

roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz na podstawie Ustawy 

z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych,  informujemy: 

- administratorem Pani/Pana danych  jest Czechowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w 

Czechowicach-Dziedzicach ul. Narutowicza 79, KRS 0000058112, 

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań, obowiązków i uprawnień określonych 

w Statucie i regulaminach CSM oraz powszechnie obowiązujących przepisach prawa, 

- Pani/Pana dane mogą być udostępniane osobom uprawnionym do ich pozyskania wyłącznie na podstawie 

przepisów prawa, podmiotom, które wykażą prawnie uzasadnione interesy lub podmiotom świadczącym na 

rzecz Spółdzielni usługi na podstawie zawartych umów. 

- dane osobowe przetwarzane w celach określonych powyżej, będą przechowywane przez okres niezbędny 

do realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz do realizacji prawnie uzasadnionych 



interesów administratora, do czasu przedawnienia roszczeń i nie dłużej niż okres wskazany w przepisach 

o archiwizacji. 

- w każdej chwili przysługuje Panu/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 

sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 

- podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami jest obowiązkowe, 

- administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana decyzji na podstawie posiadanych danych w sposób 

zautomatyzowany, a Pani/Pana dane nie są profilowane, 

- administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 

- Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli 

Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO. 

Złożenie niniejszej deklaracji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w 

niej zawartych dla realizacji celu w jakim została złożona. 


