
 
……………………………………………….   …………………………………………….. 

( imię i nazwisko/nazwa firmy )          nr rejestru (wypełnia Spółdzielnia) 
 
……………………………………………….. 

( adres zamieszkania/siedziba firmy ) 
 

……………………………………………….. 
(kod pocztowy, miejscowość) 

………………………………………………. 

NIP …………………………………………. 

PESEL……………………………………… 
 

tel. kontaktowy……….……………………. 
 

email.…………………………………...…... 

 
 

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO 

WARSZAWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ 

z siedzibą w Warszawie przy ul. Elbląskiej 14 

Ja, niżej podpisany/a oświadczam, że przysługuje mi wyłącznie/wspólnie z małżonkiem/ą  

prawo odrębnej własności lokalu nr ..………. położonego w Warszawie, przy ul. 

……………………………………………...... na podstawie załączonego dokumentu (umowy 

zbycia/darowizny/zamiany, postanowienia sądu, aktu poświadczenia dziedziczenia).  

Wnoszę o przyjęcie w poczet członków Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na mocy 

art. 3 ust. 31 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity: 

Dz. U. 2018 r. poz. 845 ze zm.) w zw. z § 6 ust. 1 Statutu WSM. 

……………………………………….. 
( podpis wnioskodawcy ) 

Zgodnie z § 11 oraz § 12 Statutu WSM, przystępujący w poczet członków zobowiązany jest do wniesienia opłaty 
na fundusz społeczno-kulturalny w kwocie: 50,00 zł (osoba fizyczna), 500,00 zł (osoba prawna).  
Opłatę należy wnieść przelewem na konto: 
PKO BP XX O/Warszawa 83 1020 1156 0000 7802 0006 3511 

VERTE 



O Ś W I A D C Z E N I E  

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że po przyjęciu mnie na członka Spółdzielni pod nazwą: Warszawska 

Spółdzielnia Mieszkaniowa zobowiązuje się stosować do przepisów statutu, regulaminów, uchwał Walnego 

Zgromadzenia oraz uchwał i postanowień Rady i Zarządu Spółdzielni, w szczególności dotyczących obowiązków 

finansowych Członków Spółdzielni, a także zasad użytkowania lokali. 

Zostałem poinformowany, że Administratorem danych osobowych jest Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa w 

Warszawie, ul. Elbląska 14, 01-737 Warszawa. Z Inspektorem ochrony danych  WSM można skontaktować się 

za pośrednictwem adresu e-mail iodo@wsm.pl lub w siedzibie WSM przy ul. Elbląskiej 14 w Warszawie. 

Poinformowano mnie również o możliwości zapoznania się klauzulą informacyjną RODO na temat przetwarzania 

danych osobowych, która znajduje się w siedzibie Spółdzielni oraz dostępna jest na stronie internetowej 

www.wsm.pl. 

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(„RODO”), w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, polegających na realizacji 
ustawowych zadań wynikających z przepisów ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych 
oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. zgody w zakresie podania danych kontaktowych oraz załączonych 
dokumentów.  
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z  ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 
o spółdzielniach mieszkaniowych, innych obowiązujących aktów prawnych oraz Statutu WSM.  W przypadku, gdy 
podstawą prawną przetwarzania jest zgoda, podanie danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku 
pozyskiwania danych na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu prawo wycofania zgody w każdym czasie. 
Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
zgody przed jej cofnięciem.  

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności dane członków, 

właścicieli lokali, najemców – do czasu posiadania prawa do lokalu i wygaśnięcia zobowiązań wynikających z 

odrębnych przepisów prawa. Dane gromadzone na podstawie zgody, co do zasady, przechowywane są przez 

okres wskazany w ramach informacji towarzyszącej takiej zgodzie lub do czasu wycofania zgody. 

Zostałem poinformowany o prawie do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawie do ich 

sprostowania, a także, w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów, prawie do ograniczenia 

przetwarzania, żądania usunięcia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawie do przenoszenia 

danych oraz prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

Warszawa, dnia……………………    ……………………..…………. 
(podpis) 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
Wypełnia Spółdzielnia: 

 

Przyjęty/a na członka Spółdzielni na mocy Uchwały Zarządu nr ……………… 
 
z dnia ………………….…………………  

.………………………………………. 
(Pieczęć Spółdzielni i podpis Zarządu WSM) 


