
Wersja 01.2023 

PROSIMY O CZYTELNE WYPEŁNIENIE FORMULARZA 

 

*RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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). Klauzula informacyjna dotyczy osób 
fizycznych.  

CZŁONEK 

 
 
 
 
 
 

 Formularz danych do kontaktu – mieszkańca (członka) 
Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jastrzębiu-Zdroju 
nr telefonu, adres korespondencyjny, adres mailowy 

Imię i Nazwisko  
Adres lokalu mieszkalnego w Górniczej 
Spółdzielni Mieszkaniowej w Jastrzębiu-
Zdroju 

 
 
44-335 Jastrzębie-Zdrój ul. ……………………………..………………. nr …………...……...… 
 

Prosimy o zaznaczenie właściwego pola znakiem   X 

 Nr telefonu do kontaktu    

 

…………………………………………………………………………. 

 

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO* wyrażam zgodę 
na przetwarzanie moich danych osobowych przez 
Górniczą Spółdzielnię Mieszkaniową w Jastrzębiu-
Zdroju w postaci nr telefonu w celu komunikacji 
związanej z administrowaniem i zarządzaniem 
nieruchomościami przez Górniczą Spółdzielnię 
Mieszkaniową w Jastrzębiu-Zdroju. 

Tak  
 

Nie  

 
Adres korespondencyjny 

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO* wyrażam zgodę 
na przetwarzanie moich danych osobowych przez 
Górniczą Spółdzielnię Mieszkaniową w Jastrzębiu-
Zdroju w postaci adresu korespondencyjnego w celu 
komunikacji związanej z administrowaniem i 
zarządzaniem nieruchomościami przez Górniczą 
Spółdzielnię Mieszkaniową w Jastrzębiu-Zdroju. 

Tak  
 

Nie  

Uwaga! Nie będziemy wysyłali korespondencji zawierającej Zawiadomienia o Walnym Zgromadzeniu oraz korespondencji związanej z 

Zawiadomieniami o zmianie wysokości opłat na adresy wskazane przez Państwa jako adresy korespondencyjne. Na podstawie Regulaminu 

zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania wysokości opłat za lokale w Górniczej Spółdzielni 

Mieszkaniowej w przypadku zmiany wysokości opłat zgodnie z art. VIII ust. 6 do 8 Spółdzielnia ma obowiązek zawiadomienia na piśmie o 

zmianie wysokości opłat a za skuteczne zawiadomienie o zmianie wysokości opłat o których mowa w ust. 6 i 7 uważa się doręczenie tego 

zawiadomienia do oddawczej skrzynki pocztowej. Jeśli chcą Państwo zrezygnować z otrzymywania w/w korespondencji prosimy o złożenie 

pisemnego oświadczenia w tej sprawie. Druk rezygnacji jest dostępny na naszej stronie internetowej w zakładce RODO I DRUKI. Na 

podstawie § 12 lit. d Statutu Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jastrzębiu-Zdroju Członkowi Spółdzielni przysługuje prawo do otrzymania 

w sposób wskazany w Statucie informacji o czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Informujemy, że korespondencja z 

zawiadomieniem o Walnym Zgromadzeniu zgodnie z § 24 ust. 1 Statutu będzie dostarczana tylko i wyłącznie do oddawczej skrzynki pocztowej 

członka. Przypominamy, że informacja o wysokości opłat jest dostępna po dokonaniu weryfikacji w dziale czynszów oraz na stronie internetowej  

https://www.e-kartoteka.pl/ lub w aplikacji e-kartoteka. 
 

Adres mailowy 

…………………………………………………………………………. 

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO* wyrażam zgodę 
na przetwarzanie moich danych osobowych przez 
Górniczą Spółdzielnię Mieszkaniową w Jastrzębiu-
Zdroju w postaci adresu mailowego w celu komunikacji 
związanej z administrowaniem i zarządzaniem 
nieruchomościami przez Górniczą Spółdzielnię 
Mieszkaniową w Jastrzębiu-Zdroju. 

Tak  
 

Nie  

 
………………………………………………………………………………………... 
Ustalam stałe hasło dla możliwości odczytywania wiadomości mailowych zabezpieczonych hasłem przy pomocy programu 7ZIP dostarczanych przy pomocy 
poczty elektronicznej. (Hasło może zawierać znaki - duża litera, mała litera, cyfra, znak specjalny dostępny na standardowej klawiaturze)  
Potwierdzam odbiór Klauzuli informacyjnej RODO* w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jastrzębiu-Zdroju 
oraz oświadczam, że zapoznałem/am się z informacjami w niej zawartymi. Jednocześnie oświadczam, że zobowiązuję się do wypełnienia obowiązków 
informacyjnych przewidzianych w Art. 13 oraz 14 RODO wobec osób fizycznych, których dane osobowe przekażę GSM w ramach powyższych informacji. 

        data i podpis osoby składającej formularz             ………….……………………………………………..……. 
Potwierdzam odbiór formularza.  

        data, pieczęć oraz podpis pracownika GSM             ………….……………………………………………..……. 

 

SEKRETARIAT GSM 
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PROSIMY O CZYTELNE WYPEŁNIENIE FORMULARZA 

 

*RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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). Klauzula informacyjna dotyczy osób 
fizycznych.  

Informacje dodatkowe 

Prosimy o podanie informacji na podstawie przepisów ustaw oraz zapisów statutu.  
Poniższe informacje wypisują członkowie spółdzielni mieszkaniowej. 
 

 
Imię i Nazwisko członka spółdzielni 
wypełniającego formularz 
 
………..…………………...………………….……………… 

………..…………………...………………….……………… 

………..…………………...………………….……………… 

PESEL 

            
 

 

Na podstawie Art. 30. Ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo 
spółdzielcze. Tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1285 oraz zgodnie z zapisami 
Statutu Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowe w Jastrzębiu-Zdroju § 10 ust. 
1 to jest: Zarząd spółdzielni prowadzi rejestr członków zawierający ich 
imiona i nazwiska nr PESEL oraz miejsce zamieszkania (w odniesieniu do 
członków będących osobami prawnymi - ich nazwę i siedzibę), numery 
członkowskie, imię i nazwisko oraz adres osoby upoważnionej do odbioru 
po śmierci członka wniesionych przez niego udziałów oraz ewentualnie 
adres do korespondencji podany przez członka, rejestr członków zawiera 
aktualizowany okresowo elektroniczny wykaz zaległości z tytułu opłat za 
używanie lokali. Członek spółdzielni, jego małżonek i wierzyciel członka 
lub spółdzielni ma prawo przeglądać rejestr. Baza danych z rejestru 
członków może być wykorzystana również po ustaniu członkostwa w 
spółdzielni jedynie do celów związanych z windykacją należności 
spółdzielni. 

 
 

Ogólna liczba osób zamieszkujących lokal   ……..… 
 

w tym liczba osób pełnoletnich  ……..… 
   

Na podstawie zapisów Statutu Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowe w 
Jastrzębiu-Zdroju § 13 lit. k Członek jest obowiązany: zawiadomić 
Spółdzielnię na piśmie o każdorazowej zmianie ilości osób 
korzystających z lokalu mieszkalnego oraz innych okolicznościach 
mających wpływ na zmianę wysokości opłat. 

  
Dane osób pełnoletnich 
stale zamieszkujących lokal 

 
Imię i Nazwisko  
 
………..…………………...………………….……………… 

data urodzenia           

 
Imię i Nazwisko  
 
………..…………………...………………….……………… 

data urodzenia           

 
Imię i Nazwisko  
 
………..…………………...………………….……………… 

data urodzenia           

 
Imię i Nazwisko  
 
………..…………………...………………….……………… 

data urodzenia           

Na podstawie Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach 
mieszkaniowych. Dz.U. 2018 poz. 845 Rozdział 1 Art. 4. ust. 6 - Za 
opłaty, o których mowa w ust. 1–2 i 4, odpowiadają solidarnie z 
członkami spółdzielni, właścicielami lokali niebędącymi członkami 
spółdzielni lub osobami niebędącymi członkami spółdzielni, którym 
przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, osoby 
pełnoletnie stale z nimi zamieszkujące w lokalu, z wyjątkiem 
pełnoletnich zstępnych pozostających na ich utrzymaniu, a także 
osoby faktycznie korzystające z lokalu. 
 
 
W/w dane osobowe zbierane są w celu udzielania informacji 
związanych z dokonywaniem opłat przez dorosłe osoby 
współzamieszkujące. 

Potwierdzam odbiór Klauzuli informacyjnej RODO* w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jastrzębiu-Zdroju 
oraz oświadczam, że zapoznałem/am się z informacjami w niej zawartymi. Jednocześnie oświadczam, że zobowiązuję się do wypełnienia obowiązków 
informacyjnych przewidzianych w Art. 13 oraz 14 RODO wobec osób fizycznych, których dane osobowe przekażę GSM w ramach powyższych informacji. 

        data i podpis osoby składającej formularz             ………….……………………………………………..……. 
Potwierdzam odbiór formularza.  

        data, pieczęć oraz podpis pracownika GSM             ………….……………………………………………..……. 

                      

                

                

                

                


