
................................................ ..... (nazwisko i imię) 

................................................ ..... (adres do korespondencji)  

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

..................................................... (e-mail/tel.)  

..................................................... (PESEL) 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Piast” we Wrocławiu 
ul. Bulwar Ikara 10B, 54-130 Wrocław  

..................................... nr w rej. członk.  

DEKLARACJA, OŚWIADCZENIE 
O PRZYSTĄPIENIU DO SPÓŁDZIELNI 

Ja niżej podpisany/a/, zamieszkały w .................................................................  
przy ul......................................................... oświadczam, że wstępuję w poczet członków Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Piast” we Wrocławiu.  

Przysługujący mi tytuł prawny, 
adres.................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................................
..........  

Wrocław, dnia.........................r. ........................................ Podpis  

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwanym dalej RODO – SM „PIAST” 
informuje, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Piast” z siedzibą we Wrocławiu 
(54-130), przy ul. Bulwar Ikara 10B, tel: 71 32 57 201, e-mail: sekretariat@smpiast.com.pl, KRS: 64406,  

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: e-mail: kancelaria@radcanogala.pl 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą̨ na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu wpisania Pana/Pani do 

rejestru członków.  
4. Pani/Pana dane osobowe mogą̨ być́ udostępniane podmiotom do tego uprawnionym na podstawie przepisów 

powszechnie obowiązujących, zewnętrznym wykonawcom usług informatycznych oraz podmiotom, z którymi SM 
„PIAST” współpracuje w ramach prowadzonej przez siebie działalności.  

5. Pani/Pana dane osobowe będą̨ przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych celów, a także 
ewentualnego dochodzenia lub obrony roszczeń́, a następnie w celach archiwizacyjnych.  

6. SM „PIAST” nie przewiduje profilowania zbieranych danych osobowych.  
7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich 

przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do ich przenoszenia, a także 
prawo cofnięcia zgody, w przypadkach, gdy jest ona podstawą przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu również̇ 
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.  

8. Podanie przez Panią̨/Pana danych osobowych w zakresie wymaganym prawem jest obowiązkowe, natomiast w 
pozostałym zakresie jest dobrowolne.  

Przyjęty w poczet członków Spółdzielni, protokół nr................ uchwała nr ...............  

 

z dnia..........................r. (Pieczątka Spółdzielni)  

Podpisy Członków Zarządu  

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


