
 

 

 

                                                                                                         Chorzów, dn………………………. 

 

Do Zarządu Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 

ul. Kopalniana 4A 

41-500 Chorzów 

 

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO SPÓŁDZIELNI 

Osoba fizyczna 

1. Imiona i nazwisko: 

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

2. PESEL: 

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

3. Stan cywilny: 

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

4. Adres i rodzaj lokalu (mieszkalny, garaż, użytkowy) w zasobach Spółdzielni, do którego 

przysługuje prawo: 

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

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

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

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

5. Miejsce zamieszkania: 

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

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

6. Adres do korespondencji: 

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

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

7. Numer telefonu: 

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

8. Imiona i nazwiska oraz numer PESEL osób zamieszkujących lub korzystających z lokalu,  

o którym mowa w punkcie 4: 

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

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

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

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

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

 



 

 

 

9. Osoba administrująca lokalem, jeżeli jest inna niż określona w punkcie 1: 

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

 

Na podstawie § 4 Statutu Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej wnoszę o przyjęcie w poczet 

członków Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Chorzowie, w związku  

z przysługiwaniem mi wyłącznie/wspólnie z małżonkiem prawa odrębnej własności lokalu nr…………, 

położonego w Chorzowie przy ul………………………………………………………………………………. 

 

Oświadczam, że po przyjęciu mnie na członka Spółdzielni zobowiązuję się do stosowania przepisów 

Statutu, regulaminów, uchwał Walnego Zgromadzenia oraz postanowień Rady Nadzorczej  i Zarządu 

Spółdzielni w szczególności dotyczących obowiązków finansowych i zasad używania lokali. 

 

O zmianie danych wskazanych w deklaracji członkowskiej powiadomię Spółdzielnię na piśmie,  

w terminie 7 dni od zaistnienia zmian. 

 

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

             Podpis 

    

 

 

Przyjęcie na członka Spółdzielni decyzją Zarządu z dnia....................    protokół nr........................................ 

 

nr rej. czł. …………………………………. 

  

 

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

    podpisy członków Zarządu 

 

 
Administratorem Twoich danych osobowych jest Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Chorzowie ( 41-500) przy ul. Kopalnianej 4a. Administrator 

wyznaczył Inspektora ochrony danych osobowych, z którymi można kontaktować się pod adresem pocztowy siedziby Administratora,  elektronicznie poprzez 

adres e-mail: ido@chsm.com.pl lub na adres siedziby Administratora  we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania  z 
praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Twoje dane będą przetwarzane w celu realizacji uprawnień wynikających ze Statutu oraz obowiązujących 

przepisów prawa, na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – art. 6 ust. 1 lit. b) i c) Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych 

Osobowych ( dalej: „RODO” ). Podane dane są wymogiem ustawowym, niezbędne do prawidłowej realizacji praw i obowiązków wynikających ze Statutu oraz 
innych regulacji prawnych . 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 zawarte w umowach   i 

pełnomocnictwach – do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy. Masz prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia 
danych lub ograniczenia ich przetwarzania. Jeśli uznasz, ze przetwarzając Twoje dane osobowe naruszono przepisy RODO, masz prawo wniesienia skargi do 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

mailto:ido@chsm.com.pl

