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.................................................................. 
/nazwisko i imiona/ 
…………………………………………………………….. 
PESEL 
................................................................. 
/adres lokalu w zasobach Spółdzielni/ 
................................................................. 
/adres zamieszkania/ 
 
nr tel.* ............................... e-mail*...........................................  
*podanie danych jest dobrowolne.  

□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych o nr telefonu i/lub adresie e-mail  

w celach kontaktowych i obsługi przez Łódzką Spółdzielnię Mieszkaniową 
 

Deklaracja przystąpienia do Spółdzielni  
Ja niżej podpisana/y, oświadczam, że przysługuje mi wyłącznie/ w udziałach/wspólnie                 
z małżonkiem/ą* prawo odrębnej własności lokalu nr …….. przy                                                  
ul………………………………………………… w Łodzi, które nabyłem/am/nabyliśmy na podstawie 
aktu notarialnego sprzedaży, darowizny, dożywocia, wzajemnej zamiany, ustanowienia 
odrębnej własności lokalu, działu spadku, aktu poświadczenia dziedziczenia, postanowienia 
Sądu* nr……………………………………. z dnia …………………………………………. . 
W związku z powyższym wnoszę na podstawie art. 3 ust. 31 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 
r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1222 ze zm.)                   
o przyjęcie mnie w poczet członków Łódzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Łodzi, 
ul. Jaracza 77/79. 
Jednocześnie oświadczam, że zobowiązuję się przestrzegać przepisów prawa, postanowień 
statutu i opartych na nich regulaminów oraz innych obowiązków członka Spółdzielni. 
 
Ponadto zobowiązuję się do niezwłocznego powiadamiania Spółdzielni o każdej zmianie 
danych zawartych w niniejszej deklaracji, w tym dotyczących adresu do korespondencji 
oraz o zmianie ilości osób zamieszkałych w lokalu. 
 
* niepotrzebne skreślić 
 
Łódź , dnia ............................                             …….………………………………………… 
                                                                                                        /własnoręczny podpis/ 
 

Stwierdza się, że został/a Pan/i przyjęty/a w poczet członków Spółdzielni uchwałą 

Zarządu nr.................... z dnia .......................protokół nr ........... /2022 

i wpisany/a do rejestru członków pod numerem ……………………... 

 

 

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

                                                ( nazwa Spółdzielni i podpisy członków Zarządu ) 
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Ja, niżej podpisana/ny wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  
w podanym wyżej zakresie przez Łódzką Spółdzielnię Mieszkaniową w Łodzi. 
Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach 
przetwarzania danych osobowych oraz poinformowano mnie, że: 

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Łódzka Spółdzielnia Mieszkaniowa  
z siedzibą w  Łodzi (90-244) przy ul. Jaracza 77/79, nr tel.: 42 678 98 40, 678 70 77, adres email: 
biuro@lsmjaracza.pl. 

2. dane przetwarzane będą zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz.U.2018.1000 z dnia 2018.05.24) i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  
i  Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku, zwanego dalej „RODO”, w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz w  sprawie swobodnego 
przepływu takich danych i  uchylenia dyrektywy 95/46/WE w związku z realizacją przez 
Spółdzielnie niniejszej deklaracji. 

3. dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych celów, zgodnie  
z kryteriami określonymi w przepisach prawa, 

4. odbiorcami danych osobowych będą podmioty upoważnione przepisami prawa, w tym Sąd 
wieczystoksięgowy, 

5. przysługuje mi m.in. prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, 
6. dane osobowe podaję dobrowolnie. 

 
……………………………………………………………………..... 

Podpis Członka Spółdzielni/Właściciela lokalu 
 

mailto:biuro@lsmjaracza.pl

