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Łódź, dnia …………………………… 

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO SPÓŁDZIELNI 

 

Imię ………………………………………………………………………………………………… 

Nazwisko ……………………………………………………………………..…………….………. 

PESEL ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 

Miejsce zamieszkania ……………………………………………………………………………… 

Nr telefonu* ……………………………………………………………………………………….… 

Adres e-mail* ………………………………………………………………………………..……… 

* Podanie tych danych jest dobrowolne. Ich wpisanie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie 

dodatkowych danych w postaci numeru telefonu oraz adresu e-mail przez Administratora w celu ułatwienia 

komunikacji. 

 

Proszę o przyjęcie w poczet członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Towarzystwo Lokator” im. 

Franciszka Helińskiego w Łodzi. Po przyjęciu mnie jako członka Spółdzielni, zobowiązuję się 

stosować do przepisów statutu, regulaminów, uchwał Walnego Zgromadzenia oraz uchwał Rady 

Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni, w szczególności tych dotyczących spraw finansowych oraz zasad 

używania lokali. 

Zobowiązuję się do bieżącego informowania Spółdzielni o wszelkich zmianach  

danych zawartych w druku deklaracji, a także o zmianie danych mających wpływ na wysokość opłat 

za używanie lokalu. 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zostałem/am poinformowany/a, że: 

1. Administratorem podanych danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Towarzystwo 

Lokator” im. Franciszka Helińskiego z siedzibą w Łodzi przy ul. Lokatorskiej 9. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym kontakt możliwy jest pod 

adresem rodo@smtl.pl lub listownie pod adresem: ul. Lokatorska 9, 93-021 Łódź. 

3. Podanie danych wskazanych powyżej jest wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w 

tym ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych i ustawą prawo spółdzielcze. Brak podania danych w 

zakresie imienia, nazwiska i miejsca zamieszkania uniemożliwi rozpatrzenia wniosku o przyjęcie do 

Spółdzielni. Zgodę na wykorzystanie e-maila lub nr telefonu można odwołać w każdym czasie, przy 

czym jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej 

wycofaniem. 

4. Dane wykorzystywane będą w celu prawidłowej realizacji zadań Administratora wynikających z 

przepisów prawa i Statutu, w tym zapewnienia prawidłowego zarządzania mieniem Spółdzielni i 

zaspokajania potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb członków Spółdzielni oraz ich rodzin. 

5. Aby zrealizować wyżej wymienione cele dane osobowe mogą być ujawnione wyłącznie: 

a. Podmiotom, które wykonują usługi w imieniu Administratora, 
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b. Organom finansowym lub sądowym, agencjom państwowym lub organom publicznym, na 

żądanie oraz w zakresie dozwolonym przez prawo, 

c. Podmiotom realizującym dla Administratora obsługę prawną i księgowo- podatkową. 

6. Moje dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji obowiązku prawnego 

ciążącego na Administratorze oraz dochodzenia lub obrony roszczeń. 

8. Zgodnie z RODO, przysługuje mi prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz 

otrzymania ich kopii, prawo żądania ich sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania swoich danych osobowych, a także prawo do przenoszenia swoich danych osobowych 

oraz wniesienia sprzeciwu. Powyższe żądania można przesłać na adresy wskazane powyżej.  

9. Ponadto, zgodnie z RODO przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. 

10. Moje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

 

……………………………………………… ……………………………………………… 

Miejscowość, data Podpis wnioskodawcy 

 

 

Przyjęty/a w poczet członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Towarzystwo Lokator” im. Franciszka 

Helińskiego z siedzibą w Łodzi uchwałą Zarządu 

z dnia …………………., numer …………………………… 

 

 

 

……………………………….. 

Członkowie Zarządu 


