
nr  rej.  członka
.......................................................
           Imię  i  Nazwisko

DEKLARACJA  PRZYSTĄPIENIA  DO  SPÓŁDZIELNI

Ja,  niżej  podpisana(y),  zamieszkała(y)  w  .............................................................................

ul.  ..............................................................................................................................................

wnoszę  o  przyjęcie  mnie  w  poczet  członków  Spółdzielni  Mieszkaniowej  w  Lipnie  os. 

Sikorskiego 15 

Deklaruję   ..............   słownie:   ...........................................................  udział(ów)  przyjmując

uczestnictwo  w  pokrywaniu  strat  spółdzielni  do  wysokości  zadeklarowanych  udziałów.

Data  i  miejsce  urodzenia  .......................................................  PESEL  .................................

NIP  .........................................     Urząd  Skarbowy:  ...............................................................

Adres  do  korespondencji:  ....................................................................................................... 

Inne  (tel.  kontaktowy)  ..............................................................................................................

Wniesienie  wkładu  mieszkaniowego  - budowlanego*  ...........................................................

.................................................................................................................................................
          wkład  własny  -  umowa:  sprzedaży,  darowizny,  zamiany  itp.  -  postanowienie  o  nabyciu  spadku*

Dotyczy  lokalu:  .........................................................................................................................
                                                              mieszkalnego  -  o  innym  przeznaczeniu*

W  przypadku  mojej  śmierci  udział(y)  proszę  wypłacić:  .......................................................

....................................................................................................................................................
imię  i  nazwisko,  adres

Po  przyjęciu  mnie  do  Spółdzielni  zobowiązuję  się  stosować  do  przepisów  Statutu, re-

gulaminów,  uchwał  Zebrania  Przedstawicieli  Członków,  Rady  Nadzorczej  i  Zarządu 

Spółdzielni,  w  szczególności  dotyczących  obowiązków  finansowych  i  zasad  używania 

lokali  oraz  porządku  domowego.

Oświadczam, że zostałem/zostałam poinformowany/poinformowana*, że:

• Administratorem danych, które podałem / podałam* w niniejszej deklaracji stanie się Spółdzielnia 

Mieszkaniowa w Lipnie – siedziba: 87-600 Lipno, os. Gen. Wł. Sikorskiego 19. 

• Dane osobowe, które podałem / podałam* w niniejszej Deklaracji przetwarzane będą przez Spół-

dzielnię  Mieszkaniową  w Lipnie,  jako  administratora  danych,  wyłącznie  w celach  określonych 

przepisami prawa, w tym ustawą z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (t.j. Dz. U. z 2003  

r. Nr 188, poz. 1848, ze zm.), ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych 



(Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 z późn. zm.) oraz Statutem Spółdzielni Mieszkaniowej w Lip-

nie.

• Dane osobowe, które podałem / podałam* w niniejszej deklaracji nie będą udostępniane przez ad-

ministratora danych osobowych odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

• Jestem świadomy / świadoma*, że konieczność podania moich danych osobowych w niniejszej 

deklaracji wynika z przepisów powołanych wyżej: ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdziel-

niach mieszkaniowych, ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych oraz 

postanowień Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Lipnie.

• Jestem świadomy / świadoma* przysługującego mi prawa wglądu do treści podanych przeze mnie 

w deklaracji danych i ich poprawiania.

..........................,  dnia  .....................                                .........................................................
własnoręczny  podpis

======================================================================

Przyjęty  do  Spółdzielni  uchwałą  Zarządu  nr  ............................................. 
z  dnia  ......................................

...................................................................
           pieczątka  Spółdzielni  i  podpisy  Zarządu

* niepotrzebne  skreślić
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