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DEKLARACJA
przy§tąpienia do SBM! WARDClvl

OŚwiadczam/V/-,

że przysługuje rni /nam*

oraz garażu/ miejsca postojowego nr

..,...,...,...

prawo odrębnej własnościlokalu mieszkalnego/użytkowego

w budynku przy

ul,.,.."...

W związku z

powyŻszym wnoszę na podstawie art. 3 Ustawy z dnia 15 grudnia 200Qr. o spółdzielniach
mieszkaniowych (tekst jednolitv Dz.U,2013 201"3 poz, L2ż2 z późn. zm.) o przyjęcie mnie/nas* w poezet członl<ów
§półdzielni Budowlano Mieszkaniowej WARDOM w Warszawie.

OŚwiadczam

/my*, że znam/my* postanowienia §tatutu SBM WARDOM

przestrzega nia.

i

robowiązuję/myo

warszawa z drria.

podpisy

Przyjęty/ciWpocZetczłonków5półdzielniUchwałąZarząduprotokółNr.......''...''..zdnia.''........

* niepotrzebne skreślić

się do

jego

oświadczenie
Ja niżej podpisana/podpisany

oŚwiadczam, że po przyjęciu mnie na członka Spółdzielni pod nazwą Spółdzielnia Budowlano Mieszkaniowa
WARDOM zobowiązuje się stosować do przepisów statutu, regulaminów, uchwałWalnego Zgromadzenia oraz uchwał i postanowień Rady
Nadzorczej iZarządu Spółdzielni, w szczególności dotyczących obowiązków finansowych Członków Spółdzielni, a także zasad użytkownika
lokali.

że: przetwarzanie danych osobowych przez Spółdzielnię
Budowlano Mieszkaniową WARDOM odbywać się będzie na podstawie i zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE} 20L6/679 z 27,04.20L6 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
Ponadto oŚwiadczam, że zostałam/ zostałem poinformowana/poinformowany

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46lWE (Dz, Urz. UE L119,s.1) - dalej RoDo oraz że:

Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Budowlano Mieszkaniowa
WARDoM z siedzibą w Warszawie (00-347), przy ul, Kochanowskiego 49, wpisana do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie pod nr
KRs 0000087596, NlP 525-000-99-09.

Dane kontaktowe administratora SBM WARDOM

Można się z nami skontaktować:

Dane

Wyznaczyliśmy osobę odpowiedzialną za ochronę danych osobowych,

kontaktowe

o
o
o

telefoniczniepod numerem:2216697149
pod adresem e-mail: sekretariat@wardom.pl
pisemnie przesłać korespondencję na adres: SBM WARDOM ul. Kochanowskiego
49, 01-864 Warszawa

osoby

odpowiedzialnej za sprawy RODO

skontaktować:
pod adresem e-mail: rodo@wardom.pl

r
o

pisemnie, przesyłając korespondencję

na

z którą

można się

adres: Spółdzielnia

Budowlano

Mieszkaniowa WARDOM ul. Kochanowskiego 49 01-864 Warszawa.

Z osobą tą można się skontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem
Pana/Pani danych osobowych oraz gdy korzysta Pani/Pan ze swoich praw związanych z

Cele

i

podstawy przetwarzania

oraz nasze prawnie uzasadnione
interesy

przetwarzaniem danvch.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
prowadzenia rejestru członków Spółdzielni,

.
.

ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z pani/pana
zapytaniem Iub przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych - ponieważ

przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu
(art. 6 ust.1 lit. F RoDo), którym jest możliwośćustalenia, dochodzenia lub obrony
przed roszczeniami.
W przypadku wyrażenia przez Panlą/Pana zgody|zgód na przetwarzanie przez nas Pani/Pana
danych osobowych, wówczas dane osobowe będą przetwarzane również w celu wyrażonym w
treścikażdej zgody, a których udzielenie jest w pełni dobrowolne - podstawą prawną

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych do tychże celów jest Pani/Pana dobrowolnie
udzielona zgoda lub zgody (art. 6 ust. llit.a RODO).

Kategoria odbiorów danych

Przekazywanie

danych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty z następujących kategorii:
or8di|y i pracownicy spółdzielni oraz jej członkowie ,
upoważnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisówo prawa

r
.

o

poza

Europejski Obszar Gospodarczy

Okres przechowywania danych

(zwłaszcza sądy i organy państwowe),

kancelarienotarialne
Zlecamy wykonywanie poszczególnych usług i zadań wyselekcjonowanym usługodawcom
mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (W "państwie trzecim") w
szczególności dostawcom usług lT. W takich przypadkach dane są przekazywane do państwa
trzeciego na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień
ochrony, a w przypadku braku jego stwierdzenia, z8odnie z Wymogami prawnymi, stosowane
są odpowiednie zabezpieczenia w celu stworzenia wlaściwegopoziomu ochrony danych - należ
do nich w szczególności standardowe klauzule umowne UE. W każdej chwili ma Pani/Pan
możliwośćzażądania dalszych informacii iotrzymania kopii odpowiednich zabezpieczeń.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w róźnych okresach, w zależnościod potrzeb:

o
.
o

do czasu posiadania prawa do lokalu i wygaśnięcia zobowiązań wynikających

, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z
przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych - do momentu przedawnienia
roszczeń z tego tytułu lub roszczeń związanych z przetwarzaniem danych
ustalenia

osobowych albo do momentu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu.

określonym w treścikażdej ze zgód, o ile takie zgody zostaĘ przez panią/pana
wyrażone - zawsze do momentu cofnięcia udzielonej zgody albo do momentu
wyraźnie wskazanego wq treścizgody - w zależnościktóre z tych zdarzeń wystąpi
wcześniei.

Przysługuje Pani /Panu

Ma Pani /Pan prawo do:

.

z

odrębnych przepisów prawa,

dostępu do treści swoich danych osobowvch, ich sprostowania (poprawienia,

o

uzupełnienia, o8raniczenia ich przetwarzania lub usunięcia;

do przenoszenia danych osobowych, których nam pani/pan dostarczyła/dostarczył,
tj. otrzymać te dane osobowe W ustrukturyzowanym, powszechnie używanym
formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz ma Pani/Pan prawo przesłać
te dane innemu administratorowi, Jeżeli jest to technicznie możliwe, ma Pani/Pan

prawo żądania, aby dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio

o

innemu administratorowi,

cofnięcia każdej udzielonej zgody

w dowolnym momencie, cofnięcie zgody

nie

wpływa na zgodnoŚĆ z prawem przetwarzania danych do tego czasu.

W celu korzystania z powyższych praw może Pani/Pan skontaktować się z nami lub osobą
pełniąca obowiązki związane z RODO wskazaną powyżej.

o

do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych
narusza RODO.

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania
danych osobowych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z
zawarciem niniejszej umowy lub przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych. Przyczyną
sprzeciwu musi być Pani/Pana szczególna sytuacja . Po otrzymaniu sprzeciwu przestaniemy
przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w takich celach , chyba że będziemy w stanie wykazać,
Pani/Pana dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony
przed roszczeniami.

Prawo do sprzeciwu

W celu skorzystania z prawa sprzeciwu może Pani/Pan skontaktować się z nami lub osobą

lnformacja o

wymogu

lub

konsekwencjach

ich

dobrowolności podania danych

otaz

niepodania

pełniąca obowiązki RODO wskazaną powyżej,
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy.
Podanie danych osobowych w związku z wyrażoną zgoda , o ile zostaty przez Panią /Pana
wyrażone, jest zawsze dobrowolne, a ich niepodanie (nieudzielenie zgody lub jej wycofanie) nie
rodzi żadnych konsekwencji.

Data

i

podpis

