Wodzisław Śl. ...........................................
Deklaracja
przystąpienia do Górniczej Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego im. St. Staszica
w Wodzisławiu Śl.
osoby fizycznej
Ja niżej podpisany proszę o przyjęcie mnie w poczet członków Waszej Spółdzielni .
Imiona i nazwisko...........................................................................................
Data i miejsce urodzenia ................................................................................
Nr PESEL.................................. ....................................................................
Adres zamieszkania ....................................................................................
Adres do korespondencji................................................................................
Numer telefonu do kontaktu..........................................................................
Dane podane na zasadzie dobrowolności ...................................................
Oświadczam , że w związku z ubieganiem się o członkostwo w GSBM im. St. Staszica zapoznałem
się z postanowieniami statutu Spółdzielni i Regulaminów. Po przyjęciu mnie w poczet członków
Spółdzielni zobowiązuję się stosować do przepisów statutu , regulaminów , uchwał Walnego
Zgromadzenia oraz postanowień Rady Nadzorczej i Zarząd Spółdzielni w szczególności dotyczących
obowiązków finansowych i zasad użytkowania lokalu. Poinformowano mnie, że aktualna treść
Statutu oraz powołanych regulaminów znajduje się na stronie internetowej Spółdzielni www.gsbm.pl
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w deklaracji członkowskiej
teraz i w przyszłości, w celu przyjęcia mnie w poczet członków a następnie w zakresie koniecznym
do administrowania i zarządzania nieruchomościami .
Jednocześnie oświadczam , że zostałem poinformowany, o tym , że
1) Administratorem danych osobowych objętych deklaracją członkowską jest Górnicza
Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego im. Staszica z siedzibą w 44-300 Wodzisław
Śl. ul Kubsza 12,
2) Dane będą przetwarzane w celu realizacji mojego wniosku o przyjęcie w poczet
członków Spółdzielni oraz określonych w statucie celów Spółdzielni związanych z
zarządzaniem i administrowaniem nieruchomościami, a dane mogą być udostępniane
innym podmiotom na podstawie przepisów prawa
3) Przysługuje Mi prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
4) podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z § 6 ust 1 litera „a” do „g”
statutu jest obligatoryjne a w pozostałym jest dobrowolne.
.........................................
Data

.......................................................
podpis czytelny

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Przyjęty w poczet członków Spółdzielni decyzją Zarządu z dnia .........................
Uchwała nr .................... z dnia .......................... .
Odmawia się przyjęcia w poczet członków Spółdzielni decyzją Zarządu z dnia ......................... .
Protokół nr .................... z dnia ...................

UZASADNIENIE
...................................................................................................................................................

