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DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO  ROBOTNICZEJ SPÓŁDZIELNI 

MIESZKANIOWEJ „PRAGA” DLA OSÓB FIZYCZNYCH 

POSIADAJĄCYCH PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU 
  
Ja niżej podpisany wnoszę o przyjęcie mnie w poczet członków Robotniczej Spółdzielni 

Mieszkaniowej „Praga” w Warszawie przy ul. Białostockiej 11 (dalej: Spółdzielnia).   

Jednocześnie zobowiązuję się stosować do przepisów statutu, regulaminów, uchwał Zebrania 

Przedstawicieli, Walnego Zgromadzenia oraz postanowień Rady Nadzorczej i Zarządu 

Spółdzielni,  w szczególności dotyczących wykonywania zobowiązań finansowych wobec 

Spółdzielni i przestrzegania zasad używania lokali/garażu.  

              
Poinformowano mnie, że zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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:  
1) Administratorem danych osobowych jest Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Praga” z siedzibą w Warszawie, ul. Białostocka 11, 

03-748 Warszawa, nr tel. 22 619-12-21, e-mail: zarzad@rsmpraga.pl, zwana dalej: „Spółdzielnią” lub „Administratorem”; 

2) dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych w Spółdzielni: nr tel. 22 517-20-79, e-mail: iod@rsmpraga.pl;   
3) dane przetwarzane są w celu wykonywania działalności statutowej i ustawowej, na podstawie prawnej art. 6 ust. 1 b i c oraz art. 9 ust. 2 

d ww. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., ustawy Prawo spółdzielcze z dnia 16 września 

1982 r., ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 r., Statutu Spółdzielni i innych przepisów prawa ogólnie 
obowiązującego; 

4) dane osobowe będą przekazywane odbiorcom danych osobowych, którzy wskażą podstawę prawną i interes prawny oraz podmiotom 

świadczącym na rzecz Spółdzielni usługi na podstawie zawartych umów i umów o powierzenie danych; 
5) dane będą przechowywane przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami przez Administratora; 

6) każdy ma prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia 
danych; 

7) każdy ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;  

8) podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym;  
9) osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania, konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości realizacji przez 

Administratora zadań ustawowych i statutowych. 

 

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

                         (własnoręczny podpis)  

  

 

Warszawa, dnia .......................................... r.  

 


