……………………………………

Pabianice, dnia ……………

imię i nazwisko

…………………………………….
data i miejsce urodzenia

…………………………………….
imiona rodziców

..........................................................
miejsce stałego zameldowania

PESEL: …………………………….

…………………………………….
numer telefonu

DEKLARACJA
przystąpienia do Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Ja niżej podpisana/podpisany proszę o przyjęcie mnie w poczet członków Pabianickiej
Spółdzielni Mieszkaniowej w Pabianicach na podstawie art. 3 ust. 31 ustawy z dnia 15 grudnia
2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity: Dz. U. 2018 r. poz. 845).
Oświadczam, że:
Posiadam / wspólnie z małżonkiem / wspólnie z innymi osobami tytuł prawny do lokalu
nr………..położonego w Pabianicach przy ul…………………………………………………..
stanowiącego odrębną własność.
W przypadku zmiany powyższych danych zobowiązuję się do poinformowania Spółdzielni
w terminie siedmiu dni.
Po uzyskaniu członkostwa zobowiązuję się stosować do przepisów Statutu, regulaminów, uchwał Walnego
Zgromadzenia oraz postanowień Rady Nadzorczej i Zarządu Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

………………………………
czytelny podpis

…………………….
nr rej. członka PSM

Przyjęty/Przyjęta w poczet członków Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej Uchwałą Zarządu Spółdzielni
nr …………………….. z dnia ………………………, protokół nr

…..………………/………….……… .

……….………………………………
pieczątka Spółdzielni i podpisy członków Zarządu

Pabianicka Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że:

1) administratorem

Pani/Pana

danych

osobowych

jest

Pabianicka

Spółdzielnia

Mieszkaniowa z siedzibą w Pabianicach przy ul. Zamkowej 42-44, zwany dalej
Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych,
2) Administrator powołał inspektora ochrony danych, kontakt z inspektorem, telefon:
42/215-41-90 wew. 47, e-mail: d.krzeminski@psm-pabianice.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe gromadzone i wykorzystywane są do prawidłowej realizacji
celu Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, wynikającego z ustawy o spółdzielniach
mieszkaniowych, ustawy prawo spółdzielcze oraz Statutu Pabianickiej Spółdzielni
Mieszkaniowej, tj. zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb członków
Spółdzielni ich rodzin oraz osób nie będących członkami Spółdzielni, ale
korzystających z jej zasobów, przez zapewnienie prawidłowej eksploatacji i
utrzymanie właściwego stanu technicznego zasobów Spółdzielni, dane będą
udostępniane firmom współpracującym ze Spółdzielnią oraz instytucjom publicznym,
4) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest ustawa prawo spółdzielcze,
ustawa

o

spółdzielniach

mieszkaniowych,

Statut

Pabianickiej

Spółdzielni

Mieszkaniowej
5) posiada Pani/Pan prawo do:
 żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 przenoszenia danych,
 wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych,
 cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
6) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu,
7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji
ww. celu.

