
 
             

 
 
 

 

Nr członkowski: C- ………………………… 
 
 
 
 

DEKLARACJA   
przystąpienia do Spółdzielni Mieszkaniowej „Dąb” w Szczecinie 

 
 
 
Ja, niżej podpisany, 
 
imię i nazwisko:  ………….…….…………………...…………...……………………………… 
 
miejsce zamieszkania:  ………….…………………………………………………………………….. 
 
Numer PESEL:   ………….…………………………………………………………………….. 
       

 
proszę o przyjęcie mnie w poczet członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Dąb” w Szczecinie. 
 
Jednocześnie oświadczam, że po przyjęciu mnie w poczet członków Spółdzielni zobowiązuję się 
stosować do obowiązujących w Spółdzielni przepisów Statutu, regulaminów oraz postanowień 
Walnego Zgromadzenia Członków, Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni, w szczególności 
dotyczących obowiązków finansowania i zasad używania lokali. 
 
 
 
 
Szczecin, dnia ……………………....                                      …………………………………….……………... 

                    (czytelny podpis) 

 
 

________________________________________________________________ 
 
 
Przyjęta/y w poczet członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Dąb” w Szczecinie Uchwałą Zarządu 
Spółdzielni Nr …………………….. z dnia …………………..… Protokół Nr ………………………. . 
 
 
 
 
 
……………………………………………..  ……………………………………………….. 

       (pieczęć Spółdzielni)     (podpisy i pieczęcie członków Zarządu) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Verte! 



 
             

 
 
 

Informacje w sprawie przetwarzania danych osobowych członków Spółdzielni Mieszkaniowej „DĄB” i osób niebędących 
członkami Spółdzielni Mieszkaniowej „Dąb” 

 
1) Zakres danych: przetwarzamy następujące kategorie Państwa danych osobowych: dane identyfikacyjne, dane ewidencyjne, dane 
kontaktowe, dane o zamieszkaniu oraz korespondencyjne, a także inne kategorie danych związane z rozliczaniem czynszów i opłat za 
media (np. numery liczników na wodę, czy też podzielników ciepła).  
2) Administrator: Administratorem Państwa danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „DĄB” z siedzibą w Szczecinie, ul. 
Rydla 71a, 70-783 Szczecin, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Szczecinie XI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 
0000075229, NIP: 8520407568 (SM DĄB). 
3) Kontakt z inspektorem ochrony danych SM DĄB: Mogą Państwo skontaktować się z inspektorem ochrony danych SM DĄB pod 
adresem e-mail: dpo@smdab.szczecin.pl 
4) Cele i podstawa przetwarzania danych członków SM „Dąb”:  
W związku z tym, że są Państwo członkami SM DĄB, Państwa dane osobowe są przetwarzane w następującym celu: 

 
a) realizacji zadań statutowych oraz obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c 

RODO); 
b) udokumentowania przystąpienia do SM DĄB jako członek, rozliczenia członkostwa w SM DĄB (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c 

RODO); 
c) wewnętrznych celów administracyjnych SM DĄB, w tym statystyki wewnętrznej SM DĄB będących realizacją naszego 

prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 
d) archiwalnym (dowodowym) będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na 

wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 
e) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie 

uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 
 

4a) Cele i podstawa przetwarzania danych osób niebędących członkami SM „Dąb”: 
a) rozliczania kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem lokali oraz nieruchomości stanowiących odpowiednio mienie 

spółdzielni lub nieruchomości wspólnych, a także realizacji innych obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa 
(podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO) 

b) udokumentowania tego, że są Państwo właścicielami lokali lub osobami, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo 
do (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO); 

c) wewnętrznych celów administracyjnych SM DĄB, w tym statystyki wewnętrznej SM DĄB będących realizacją naszego 
prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 

d) archiwalnym (dowodowym) będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na 
wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 

e) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie 
uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);** 

 
5) Odbiorcy danych: odbiorcami Państwa danych osobowych będą: podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, firmy 
współpracujące w zakresie rozliczania mediów, informatyczne, remontowe, sprzątające, roznoszące korespondencję oraz świadczące 
usługi prawne.  
6) Okres przechowywania:  Dane przetwarzane w oparciu o zgodę możemy przetwarzać do czasu, aż wycofają Państwo wyrażoną w 
tym zakresie zgodę lub ustalimy, że się zdezaktualizowały. Dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu 
administratora danych możemy przetwarzać do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów SM DĄB stanowiących podstawę 
tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Dane przetwarzane w pozostałym 
zakresie możemy przetwarzać przez okres nie dłuższy niż wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 
7) Pouczenie o prawach: przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do 
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez podania przyczyny, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 
na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
8) Prawo do skargi: przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają 
Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO. 
9) Prawo do sprzeciwu: w każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych 
na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, opisanego powyżej. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że 
będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne 
wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony 
roszczeń.  
10) Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu związanym z 
automatycznym podejmowaniem decyzji. 
11)  Cofnięcie zgody: W przypadku przetwarzania danych w oparciu o  wyrażoną przez Państwa zgodę w każdej chwili  przysługuje 
Państwu prawo do wycofania swojej zgody pisemnie na adres SM DĄB lub elektronicznie, bez podania przyczyny, a także bez 
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku skorzystania 
z tego prawa zaprzestaniemy przetwarzania danych w celu objętym uprzednio wyrażoną zgodą, chyba że istnieje podstawa prawna do 
dalszego przetwarzania danych osobowych, wynikająca z przepisów prawa europejskiego lub prawa polskiego.  

 
 
 
 
PODPIS:     
                                                             Imię i nazwisko    Data 


