
................................................             ............................. 
         Nazwisko i imię                      nr członkowski 

  

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA   

DO SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO-MIESZKANIOWEJ   

„WSPÓLNA PRACA” W KATOWICACH 

  

Zgłaszam wolę przystąpienia do Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Wspólna Praca” z siedzibą  

w Katowicach przy ul. Sobieskiego 10 i proszę o przyjęcie mnie w poczet członków. 

  

Ubiegam się o członkostwo w związku przysługującym: 

- prawem odrębnej własności do: lokalu mieszkalnego/garażu/lokalu 

użytkowego/**) przy ul. ……………………………………………….. w Katowicach, dla którego 

prowadzona jest przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach księga wieczysta o nr: 

KA1K/…................/... 
  

- miejscem postojowym (garaż nr ….) zlokalizowanym w garażu 

wielostanowiskowym stanowiącym odrębną nieruchomość**), dla której prowadzona jest 

przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach księga wieczysta o nr KA1K/00122715/8. 
  

Dane wnioskodawcy: 

Adres zameldowania na stałe miejsce pobytu:   

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

Adres zamieszkania (wpisać, jeśli adres zamieszkania jest inny niż adres zameldowania na stałe miejsce pobytu)   

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

Adres do korespondencji (wpisać, jeśli adres do korespondencji jest inny niż adres zameldowania na stałe miejsce pobytu i 

adres zamieszkania) 
............................................................................................................................................ 

  

PESEL (dot. osób fizycznych**)) 

NIP; nazwa, siedziba i numer w Krajowym Rejestrze Sądowym (dot. osób prawnych):    

……………………………………………………....................................................................................   

…………………………………………………….................................................................................... 
Po przyjęciu mnie na członka Spółdzielni zobowiązuję się stosować do przepisów Statutu, 

regulaminów, uchwał Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni, w szczególności 
dotyczących obowiązków finansowych i zasad użytkowania lokalu.   

 
a) Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady /UE/ z dnia 27.04.2016r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych...-RODO /Dz. Urz. UE L 119,s.1/ wyrażam wyraźną i dobrowolną zgodę /art. 7 ust. 2 RODO/ na przetwarzanie 

przez SBM „Wspólna Praca” w Katowicach danych osobowych, zawartych w niniejszej deklaracji, złożonej w celu 

przyjęcia w poczet członków SBM „Wspólna Praca” w Katowicach, ul. Sobieskiego 10. 

b) Zapoznałem/-am się również z pełną treścią klauzuli informacyjnej Administratora Danych – SBM „Wspólna Praca” 

w Katowicach. 

Oświadczam, iż przyjmuje do wiadomości, że:   

c) Administratorem tak zebranych danych osobowych jest Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „Wspólna Praca” z 

siedzibą w Katowicach przy ul. Sobieskiego 10.   

d) Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z ustawy „o 

spółdzielniach mieszkaniowych”, ustawy „Prawo spółdzielcze”,  Statutu SBM „Wspólna Praca” oraz Regulaminów 

obowiązujących w Spółdzielni     

e) Moje dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom w celu rozliczenia kosztów centralnego 

ogrzewania oraz dokonywania odczytów wodomierzy.    

f) Mam prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania.       

  



Katowice, dnia .............................          .......................................... 
                             własnoręczny podpis 

  

 

Przyjęty/przyjęta na członka Spółdzielni z dniem ....................................uchwałą Zarządu z dnia 

........................................... nr ......................... . 

  

              ...................................................... 
                pieczątka Zarządu i podpisy 
*) właściwe zaznaczyć    

** wypełnianie nie jest obowiązkowe 

  

  


