
 
Nr rejestru członkowskiego: ………………………   Warszawa, dn ………………… 
        (uzupełnia Spółdzielnia) 
 

 
WNIOSEK O POTWIERDZENIE CZŁONKOSTWA W SPÓŁDZIELNI  / AKTUALIZACJĘ 

DANYCH CZŁONKA SPÓŁDZIELNI 
 
Ja,  niżej podpisana(y).............................................................................................................. 
                                                                                                   
Adres zamieszkania: ................................................................................................................ 
                                                                                              

o oświadczam, że wyrażam wolę bycia członkiem Spółdzielni Mieszkaniowej 
„CENTRUM-WOLA”, ponieważ spełniam jeden z warunków określonych w art. 3 
ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dn. 20.07.2017r. (Dz.U. 2017 poz. 
1596) tj: przysługuje mi: 
 spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego lub roszczenie  

o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego 
 spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, użytkowego lub 

spółdzielczego miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym, 
 odrębna własność lokalu mieszkalnego, użytkowego lub ekspektatywa 

własności lokalu 
 ułamkowy udział we współwłasności garażu wielostanowiskowego do 

miejsca postojowego nr  ..................... w budynku przy ul ………………………. 
 

o podaję moje dane osobowe  / dokonuję aktualizacji w zakresie: 
 
Data  urodzenia..........................................miejsce urodzenia ..................................................  
 
stan cywilny ………………………………...  Numer PESEL………………………….…..…….…. 
 
obywatelstwo ............................................. telefon ................................................................... 
 
 
Jednocześnie zobowiązuję się do: 
- stosowania się do przepisów Statutu Spółdzielni, Regulaminów, Uchwał Walnego 
Zgromadzenia, Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni. 
 
 
Warszawa, dnia ...........................................                           ................................................ 
                                                                                                                 podpis 
 
Potwierdzam, że niniejszy wniosek został podpisany w mojej obecności przez Panią/Pana 

......................................................................... legitymującej/go się dowodem osobistym 

nr.......................................................... wydanego przez........................................................... 

 
 

    ............................................................ 
   data i podpis pracownika Spółdzielni 

 
 
S.M. „Centrum – Wola” z siedzibą przy ul. Siedmiogrodzkiej 11 w Warszawie jest administratorem 
danych osobowych członków Spółdzielni na podstawie art. 1 i 3 ustawy o spółdzielniach 
mieszkaniowych oraz art. 30 ustawy Prawo Spółdzielcze w związku z art. 6 ust. 1 c ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn. 27.04.2016r. Spółdzielnia zapewnia każdemu, 
czyje dane przetwarza w swoich zbiorach danych prawo do wglądu w dane oraz ich poprawy. 
Spółdzielnia zbiera niniejsze dane dla celów realizacji uprawnień wynikających z roli określonej 
przepisami ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i Prawo Spółdzielcze. Konsekwencją odmowy 
podania danych osobowych jest brak możliwości realizacji przez administratora zadań ustawowych  
i statutowych. 



 
 
 
 
 
Wpisany(a)  w poczet członków Spółdzielni Uchwałą Zarządu  

z dnia ...............................   Nr prot. ................................................ 

 
                              
 
 
 
 
 

 ........................................................ 
                          podpisy członków Zarządu 

 
                                                                                                                                                           
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


