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(po wypełnieniu – POUFNE – zawiera chronione dane osobowe)
ZARZĄD
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „OŚWIATA – OCHOTA”
ul. Karola Bohdanowicza 7
02 – 127 Warszawa
INFORMACJA – WNIOSEK
O WPISANIE DO REJESTRU CZŁONKÓW
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „OŚWIATA – OCHOTA” W WARSZAWIE
Dotyczy (dane nowego członka):
Imiona: …………………………………………………………………………….…………..
Nazwisko: ………………………………………………………………..…………………….
Adres zamieszkania:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
Adres do korespondencji:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
Imiona i nazwisko współmałżonka (który już jest członkiem Spółdzielni):
………………………………………………………………………………..…………….…...
Informuję, że na podstawie artykułu 3 ustęp 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku
o spółdzielniach mieszkaniowych w brzmieniu ustalonym przez Ustawę z dnia 20 lica 2017
roku o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postepowania
cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2017 roku, pozycja 1596), w związku
z przysługującym mi na zasadach małżeńskiej wspólności majątkowej prawem do:
• lokali mieszkalnych (adres):……………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………..………………………
• lokali niemieszkalnych (miejsca postojowe, lokale użytkowe, oznaczenie, adres):
…………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
w dniu 9 września 2017 roku uzyskałam / uzyskałem z mocy prawa członkostwo
w Spółdzielni Mieszkaniowej „Oświata – Ochota” i wnoszę o wpisanie mnie do
prowadzonego przez Zarząd Spółdzielni na podstawie artykułu 30 Ustawy z dnia 16 września
1982 roku Prawo spółdzielcze (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku, pozycja 1560
z późniejszymi zmianami) Rejestru członków Spółdzielni.
Prawdziwość i rzetelność zamieszczonych w niniejszej informacji danych
poświadczam własnoręcznym podpisem.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółdzielnię
Mieszkaniową „Oświata – Ochota” w niezbędnym zakresie (określonym w przywołanym
wyżej artykule 30 prawa spółdzielczego) w związku z prowadzoną przez nią działalnością
zgodnie z artykułem 23 ustęp 1 punkty 1, 3 i 5 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie
danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 roku, pozycja 922 z późniejszymi zmianami).
Zostałem (am) poinformowany (a), że administratorem moich danych osobowych jest
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Oświata – Ochota” z siedzibą w Warszawie przy ul. Karola
Bohdanowicza 7, mam prawo dostępu do treści dotyczących mnie danych oraz do ich
poprawiania.

Warszawa, dnia ………………. 2018 r. ……………………………………………………….
(własnoręczny podpis)

