
 

 

 

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

  (nazwa osoby prawnej/pieczęć)                                              (nr rejestracyjny członka) 

 

 

Deklaracja przystąpienia do Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 

 

Niżej podpisani(y) działający w imieniu . ……………………………………………. 

                                                                               (nazwa i adres osoby prawnej) 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

posiadająca(y) prawo odrębnej własności lokalu mieszkalnego/ użytkowego*,  garażu*,  

najemca* lokalu  na podstawie art.48 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach 

mieszkaniowych  znajdującego się przy ul. 

 

.................................................................................. nr ............../……….. proszę o przyjęcie  

w poczet członków Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Jaśle.  

 

KRS:  .................................................... REGON:  ………………………………………… 

 

NIP:    

 

         

 

Sposób reprezentacji:      ………………………………………………………………………. 
                    (należy podać podstawę prawną) 

                                         ……………………………………………………………………… 

  

Miejsce siedziby              …........................................................................................................ 

 

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

 

Telefon…………………………………………….E-mail…………………………………….. 

 

Oświadczam (-y), że po przyjęciu na członka Spółdzielni zobowiązuję się do informowania  

o zmianie moich danych zawartych w deklaracji oraz stosować się do przepisów Statutu, 

regulaminów, uchwał Walnego Zgromadzenia Członków JSM oraz postanowień Rady 

Nadzorczej i Zarządu Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w szczególności dotyczących 

obowiązków finansowych i zasad używania lokali. 

 

Potwierdzam zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych, stanowiącą 

integralną część deklaracji członkowskiej. 

 

..................................dnia ....................                              ........................................................... 

                                                                                                   (własnoręczny podpis) 

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

 

Przyjęty na członka Spółdzielni uchwałą Zarządu z dnia ............................................................ 

nr ............../................... . 

 

 

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

                                                                                            (podpisy członków Zarządu JSM) 

* -  niepotrzebne skreślić



 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

 

(dotyczy roszczenia o uzyskanie członkostwa w Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej) 
 

 

1. Administratorem (a więc podmiotem decydującym o tym w jaki sposób dane osobowe są 

przetwarzane) danych osobowych przekazanych w deklaracji członkowskiej (ale także innych 

danych przekazanych w związku z Pana/i członkostwem w Spółdzielni) jest Jasielska 

Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. 3 Maja 40, 38 – 200 Jasło, NIP 685-000-73-16, REGON 

000489047, www.jsm-jaslo.com.pl; 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@jsm-

jaslo.com.pl  lub korespondencyjnie na adres Spółdzielni; 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą celem realizacji ustawowych i statutowych zadań 

Spółdzielni, w szczególności w celu: 

• realizacji praw i obowiązków wynikających z członkostwa w Spółdzielni, 

• zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych członków Spółdzielni oraz ich rodzin, 

• zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych osób niebędących członkami Spółdzielni, ale  

zamieszkujących w jej zasobach,  

• zapewnienia prawidłowej eksploatacji i utrzymania właściwego stanu technicznego 

zasobów Spółdzielni, 

• zarządzania i administrowania nieruchomościami własnymi i powierzonymi w zarząd, 

• prowadzenia działalności społecznej i oświatowo – kulturalnej na rzecz swoich członków 

ich rodzin oraz osób niebędących członkami. 

4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne  

w celu realizacji ustawowych i statutowych obowiązków Spółdzielni. 

5. Odbiorcami  danych osobowych mogą być urzędy państwowe i samorządowe, organy 

sprawiedliwości, policja, straż gmina, komornicy,  firmy ubezpieczeniowe, banki prowadzące 

rachunki Spółdzielni, kancelarie notarialne, firmy obsługujące zasoby na zlecenie Spółdzielni 

np. utrzymujące czystość i porządek, rozliczające media, prowadzące okresowe i techniczne 

przeglądy, sprawujące obsługę informatyczną Spółdzielni. 

6. Spółdzielnia przetwarza Pani/Pana dane osobowe w oparciu o: 

a) zgodę osoby, której dane dotyczą,  

b) umowę, której stroną jest osoba, której dane dotyczą,  

c) obowiązku prawnego wynikającego z przepisów prawa, 

d) uzasadnionego interesu Spółdzielni lub osoby trzeciej.  

7. Dane osobowe gromadzone w Spółdzielni będą przetwarzane w realizacji przedmiotu 

działalności Spółdzielni do czasu, w którym ustanie cel jej działalności i mogą być 

udostępniane osobom trzecim.  

8. Ma Pani/Pan prawo do: dostępu do danych osobowych, sprostowania danych osobowych, 

usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przenoszenia 

danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, cofnięcia 

zgody w dowolnym momencie.  

9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych. 

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez 

profilowanie oraz nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji 

międzynarodowych. 

http://www.jsm-jaslo.com.pl/
mailto:iod@jsm-jaslo.com.pl
mailto:iod@jsm-jaslo.com.pl

