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

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

(nazwa firmy)

(nr członkowski)

ul. ...............................................................
(siedziba firmy)

..............................................................
(kod pocztowy)

………………………………………………….
NIP i REGON/KRS firmy
tel. kontakt. ……………………………………….

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA
DO LESZCZYŃSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
W LESZNIE
Proszę o przyjęcie mnie w poczet
przy ul. Sułkowskiego 46.

członków Leszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

w Lesznie,

Członkostwo związane jest z prawem do lokalu mieszkalnego przy ul.:

………………………………………………………………………………………………………..
Leszno, dnia ........................... r.

....................................................................
(czytelny podpis osoby upoważnionej do złożenia deklaracji)

------------------------------------------------------------------------------WPISANY DO REJESTRU CZŁONKÓW LESZCZYŃSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
W LESZNIE NA POSIEDZENIU ZARZĄDU W DNIU ............................... PROTOKÓŁ NR ..............

....................................................................
(pieczątka Spółdzielni i podpisy Zarządu)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Leszczyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Lesznie, ul. Sułkowskiego 46,
nr tel.65 529 58 49, email sekretariat@lsmleszno.com.pl
Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych w Spółdzielni to: nr tel.655295849, inspektorodo@lsmleszno.com.pl
Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. c) i f) RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze, realizacji zadań ustawowych i statutowych oraz do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w szczególności na podstawie: ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze,
ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, ustawy z dnia
21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami, Kodeksu postępowania cywilnego, Kodeksu cywilnego oraz Statutu Spółdzielni
W trakcie przetwarzania dane osobowe mogą być ujawniane odbiorcom: osobom upoważnionym oraz podmiotom, które wykażą prawnie
uzasadnione interesy.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz
dochodzenia lub obrony roszczeń.
Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
danych oraz przenoszenia danych.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze.

