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

.....................................................................
adres lokalu do którego przysługuje prawo

.....................................................................
adres do korespondencji       

PESEL ….....................................................

nr telefony …...............................................

adres e-mail ….............................................

osoba administrująca lokalem …............................................

imiona i nazwiska oraz daty urodzenia osób, zamieszkujących lub korzystających z lokalu, zobowiązanych do wnoszenia 
opłat z tytułu eksploatacji i utrzymania lokalu:

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

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

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

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

(W przypadku zmiany danych, należy  w terminie 7 dni poinformować spółdzielnię o zaistniałych zmianach. 

  W przypadku nie poinformowania spółdzielni o tym fakcie uznaje się, że dane są aktualne.)

DEKLARACJA  PRZYSTĄPIENIA  DO  SPÓŁDZIELNI 

Ja niżej podpisany(a), proszę o przyjęcie mnie w poczet członków Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej 

z siedzibą w Łaziskach Górnych; Os. Kościuszki 100.

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.

            .....................................................
                              (podpis)

Łaziska Górne, dnia …....................................

My niżej podpisani jako współwłaściciel/e lokalu mieszkalnego położonego przy ul…....................................................... 
w Łaziskach Górnych, oświadczam/my, że jako członka spółdzielni wskazujemy ...............................................................

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

                        (podpis)

Zarząd Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej przyjął Pana/Panią w poczet członków 

w dniu................................... ,    uchwałą nr ................................... ,      protokół nr ................................... .

    

          ….......................................................................
                  (podpisy członków Zarządu)

                    
 
nr  członkowski



Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) „RODO” informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Łaziskach Górnych, os. Kościuszki 100 , 
43-173 Łaziska Górne, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach, VIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 00000203560, (dalej: „Spółdzielnia”). 
Dane kontaktowe Spółdzielni : tel. 2 243 313, 2 243 039 
adres e-mail:  gsm-laz@wp.pl  gsm-laz@o2.pl 

2. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. c) i f) RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 
administratorze, realizacji zadań ustawowych i statutowych oraz do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 
realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.

3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w szczególności na podstawie:
a) ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze, 
b) ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych,
c) ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali
d) ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,
e) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
f) Kodeksu postępowania cywilnego, 
g) Kodeksu cywilnego,
h) Statutu Spółdzielni.

4. W trakcie przetwarzania dane osobowe mogą być ujawniane odbiorcom: osobom upoważnionym oraz podmiotom, które wykażą 
prawnie uzasadnione interesy.

5. W celu ochrony osób i mienia spółdzielnia posiada monitoring wizyjny (RODO  art. 6 ust.1 lit. f). Dane z monitoringu wizyjnego 
przetwarzamy przez okres nieprzekraczający 14 dni, chyba, że stanowią one dowód w postępowaniu – w takim przypadku, okres 
przetwarzania ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Nagrania z monitoringu są udostępniane jedynie 
uprawnionym podmiotom (policja, prokuratura).

6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze oraz 

dochodzenia lub obrony roszczeń.
8. Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych oraz przenoszenia danych.
9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
10. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na 

administratorze.
11. Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
12. Informacje zawarte w klauzuli mają zastosowanie od dnia 25 maja 2018 r.

Oświadczam, że zostałem/am zapoznany/a z treścią Klauzuli informacyjnej o ochronie danych osobowych.

                .....................................................
                       (podpis)
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mailto:gsm-laz@o2.pl

