
GÓRNICZA  SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „NASZ DOM” 

 
nr        

członkowski 
 

 
 
…………………….. 
 

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

/  imię i nazwisko / 
 

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO SPÓŁDZIELNI 
 

I Lokal mieszkalny przy ulicy ........................................................................... 

(adres lokalu, z którego wynika uprawnienie do uzyskania członkostwa), 

którego jestem właścicielem (prawo odrębnej własności)/ najemcą * 

 

Osoby zamieszkałe w w/w lokalu (imię, nazwisko, data urodzenia): 

1......................................... 

2......................................... 

3......................................... 

4......................................... 

5......................................... 

 
 Ja niżej podpisany/a 

proszę o przyjęcie mnie w poczet członków Górniczej Spółdzielni 
Mieszkaniowej “ Nasz Dom “ w Rudzie Śląskiej.  
 
II Adres zamieszkania (jeśli jest inny od w/w adresu lokalu, z którego 
wynika uprawnienie do uzyskania członkostwa)   
...................................................................................................................................................................................
... 
III Adres do korespondencji (jeśli jest inny od adresu opisanego w pkt 1.  
i 2.) 
...................................................................................................................................................................................... 
 
IV PESEL......................................................... 
 
V Telefon kontaktowy : 
 

3 2    -   -   komórkowy    - 
   

-    

 
VI Adres e-mail: 
.................................................................... 

 
Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią statutu i po przyjęciu mnie na członka Spółdzielni zobowiązuję się stosować 
do jego postanowień. 

 
Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasz Dom” z siedzibą w Rudzie Śląskiej (41-706) przy ul. Kłodnickiej 97 

(dalej również jako Spółdzielnia) jako administrator danych informuje, że przetwarza Pani/Pana dane osobowe w związku  
z ubieganiem się o przyjęcie w poczet członków Spółdzielni. Po uzyskaniu członkostwa dane osobowe będą przetwarzane  
w celu realizacji zadań statutowych oraz obowiązków i uprawnień Spółdzielni wynikających z przepisów prawa, w tym 
obowiązków Spółdzielni jako zarządcy nieruchomości. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe i wynika  
z przepisów Prawa spółdzielczego, z ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ze Statutu Spółdzielni oraz innych 
przepisów szczególnych. W zakresie obejmującym numer telefonu podanie danych jest dobrowolne. Pani/Pana dane 
osobowe będą także przetwarzane w celach kontaktowych i archiwalnych. Dane osobowe mogą być udostępniane 
podmiotom upoważnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do 
treści swoich danych oraz ich poprawiania. 
 Po przyjęciu mnie w poczet członków  Spółdzielni zobowiązuję się stosować do przepisów statutu, regulaminów, 
uchwał Walnego Zgromadzenia oraz postanowień Rady i Zarządu Spółdzielni, w szczególności dotyczących obowiązków 
finansowych i zasad użytkowania lokali. 
 

........................................................................ 
   * - niepotrzebne skreślić                                                                                                        (własnoręczny podpis) 



GÓRNICZA  SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „NASZ DOM” 

 
 
 
Ruda Śląska, dnia ................................r. 
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Przyjęty/a w poczet członków  Spółdzielni decyzją Zarządu od dnia ............................................ 
 
 Uchwała  nr .......................... z dnia...............................................r. 
 
 
         
 
 
    
        .............................................................. 
        (pieczątka Spółdzielni i podpisy Zarządu)  
 

 


