
Warszawa, dnia ……………..........…….. roku 

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

Imię i nazwisko Wnioskodawcy 
 
 

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

Adres zamieszkania  
 
 
……………………………………………..................................... 

Nr telefonu i adres email 
Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa 

 
………………………………………….....…………. 

Zarząd lub Dyrektor Administracji Osiedla WSM 
 

……………………….....……………………………. 

Adres 
 

WNIOSEK  
UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTÓW CELEM WYKONANIA WŁASNORĘCZNYCH 

FOTOKOPII APARATEM FOTOGRAFICZNYM 
 
Działając w oparciu o postanowienia art. 18 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze, na podstawie 
których mam prawo do zaznajamiania się, w tym wykonywania własnoręcznych fotokopii aparatem 
fotograficznym z uchwałami organów spółdzielni, protokołami obrad organów spółdzielni, protokołami 
lustracji, rocznymi sprawozdaniami finansowymi, umowami zawieranymi przez spółdzielnię z osobami 
trzecimi z zastrzeżeniem, że Spółdzielnia może odmówić mi wglądu do umów zawieranych z osobami trzecimi, 
jeśli naruszałoby to prawa tych osób lub jeżeli istnieje uzasadniona obawa, że pozyskane informacje zostaną 
użyte w celach sprzecznych z interesem Spółdzielni co może spowodować wyrządzenie jej znaczną szkodę, 
w oparciu o postanowienia obowiązującej Procedury określającej tryb oraz formę udostępniania i wydawania 
Członkom Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii oraz kopii 
dokumentów („Procedura”), wnoszę o: 
 

1. Udostępnienie mi celem wykonania własnoręcznych fotokopii aparatem fotograficznym następujących 
dokumentów:  
 
(a) ………………………………………………………………………………………. 

 
(b) ………………………………………………………………………………………. 
 

(c) ………………………………………………………………………………………. 
 

(d) ………………………………………………………………………………………. 
 

(e) ………………………………………………………………………………………. 
 

 
*/Oświadczam, że jestem Członkiem Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej o numerze 

członkowskim…………………………………………. 

 



**/ Oświadczam, że nie jestem Członkiem Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej jednak mam uzasadniony 
interes prawny w uzyskaniu wglądu do dokumentów objętych wnioskiem 
w postaci……………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………................ 
 
………………………………………. co potwierdzają załączone do niniejszego aktu następujące dokumenty: 
 

1) ……………………………………………………………..   
 

2) ……………………………………………………………..   
 

3) ……………………………………………………………..   
 
 
 
 
………………………………………............…...............    ..……………………………..................... 

        Data i czytelny podpis Wnioskodawcy    Data i czytelny podpis pracownika Spółdzielni 

 
/* niepotrzebne skreślić 
 
Niniejszym oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z treścią Procedury i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 
danych osobowych przez Warszawską Spółdzielnię Mieszkaniową w związku z realizacją przez Spółdzielnię niniejszego 
pisma/wniosku zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a 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). Jednocześnie oświadczam, że 
zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia 
lub ograniczenia przetwarzania, prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawie do przenoszenia danych, 
prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Zostałem/am  poinformowany o prawie do cofnięcia zgody 
w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 
przed jej cofnięciem. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla rozpatrzenia niniejszego pisma/wniosku. 
Zostałem/am poinformowana 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. 

 

/* niepotrzebne skreślić 
………..…………………………………................. 

    Data i czytelny podpis Wnioskodawcy 
 

PRZY UDOSTĘPNIENIU  

Zapoznałem/am się z dokumentami objętymi moim wnioskiem 

 

dnia ……………………………………………                                        ...............................……………………………………. 

                                 Czytelny podpis 

 

http://www.wsm.pl/

