
…………………..……………             Nr rejestru członkowskiego ……………………  

(imię i nazwisko)  
 

…………………..………………  
(PESEL)  

 

Nr telefonu* …………………………..              adres e-mail* ……………………………………………………  

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie dodatkowych danych w postaci nr tel. / adresu e-mail przez Spółdzielnię  
        w celu ułatwiającym komunikację.   

(*) podanie jest dobrowolne  
  

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO SPÓŁDZIELNI  

  
Ja niżej podpisana/ y zamieszkała/ y w …………………………………………………………  

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

proszę przyjęcie w poczet członków Spółdzielni Mieszkaniowej „TOWARZYSTWO 

LOKATOR” im. Franciszka Helińskiego w Łodzi.  

Po przyjęciu mnie na członka Spółdzielni zobowiązuje się stosować do przepisów statutu, 

regulaminów, uchwał Walnego Zgromadzenia oraz postanowień Rady Nadzorczej i Zarządu 

Spółdzielni w szczególności dotyczących finansowych i zasad używania lokali.  

Oświadczam także, iż zapoznałam/em się z załącznikiem nr 1 do deklaracji członkowskiej.  
  

Jednocześnie spełniając obowiązek wynikający z art. 13 RODO informujemy, iż:  
1) Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, prawa 

spółdzielczego oraz Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „TOWARZYSTWO LOKATOR” im. Franciszka 

Helińskiego w Łodzi a bez ich podania nie będzie możliwe przyjęcie w poczet członków Spółdzielni.  
2) Administratorem danych osobowych mieszkańców jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „TOWARZYSTWO 

LOKATOR” im. Franciszka Helińskiego z siedzibą przy ulicy Lokatorskiej 9 w Łodzi.  
3) Można skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych Anną Stępińską (pod adresem e-mail:  

annastepinska@rodo-lodz.eu) we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych 

osobowych przez Administratora  
4) Dane osobowe wykorzystywane będą do prawidłowej realizacji celu Spółdzielni Mieszkaniowej  

„TOWARZYSTWO LOKATOR” im. Franciszka Helińskiego w Łodzi wynikających z przepisów prawa, 

Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „TOWARZYSTWO LOKATOR” im. Franciszka Helińskiego w Łodzi tj. 

zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych członków Spółdzielni oraz ich rodzin oraz osób nie będących członkami 

Spółdzielni, ale korzystających z jej zasobów, przez zapewnienie prawidłowej eksploatacji i utrzymanie 

właściwego stanu technicznego zasobów Spółdzielni oraz do dochodzenia ewentualnych roszczeń 

finansowych.  
5) Dane osobowe mieszkańców będą przetwarzane tylko na polecenie administratora przez osoby upoważnione i 

zobowiązane do zachowania poufności.  
6) Dane będą udostępnione odbiorcom uprawnionym do ich pozyskania wyłącznie na podstawie przepisów prawa 

lub powierzane podmiotom, które realizują zadania na rzecz Spółdzielni na podstawie zawartej umowy 

powierzenia przetwarzania danych.  
7) Dane przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji podstawowych celów Spółdzielni.   
8) Dbamy o Twoje dane osobowe, a Ty masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy 

uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).  
9) Mieszkańcy posiadają też prawo dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia 

przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.  
 

Łódź, dnia ………………………………                                                               ………………………………..                          
                                                                                                                            (Własnoręczny podpis)  

  
Przyjęty na członka Spółdzielni Mieszkaniowej ‘TOWARZYSTWO LOKATOR” im. Franciszka Helińskiego  

w Łodzi uchwałą Zarządu    
 

dnia ………………………………………… roku, Nr ……………/…………/Z  
 

 

 

…………………………………………………………………..  

                     (pieczątka i podpisy Zarządu Spółdzielni)  


