
Załącznik nr 2 do Regulaminu udostępniania dokumentów 

członkom Spółdzielni Mieszkaniowej „Górczewska” w Warszawie 

 

UDOSTĘPNIENIE DO WGLĄDU*/WYDANIE KSEROKOPII* 

DOKUMENTÓW CZŁONKOM SM „GÓRCZEWSKA” 
NSO 1/2017 - D 01 

                                                                                 

       Warszawa, dnia ……….…....…… roku 

......................................................................... 
  (Imię i nazwisko)         

 

…………………………................................... 
    (Numer rejestru członka) 

 

......................................................................... 
          (Adres zamieszkania) 

 

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

 

......................................................................... 
        (Adres korespondencyjny - wpisać, jeśli adres 

  do korespondencji jest inny niż adres zamieszkania) 

 

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

              (Numer telefonu, adres e-mail)   Spółdzielnia Mieszkaniowa 

       "Górczewska" 

       ul. Doroszewskiego 4 

       01-318 Warszawa 

 

Zwracam się z prośbą o wgląd*/ wydanie kserokopii* nw. dokumentów: 

Lp. Dokument Cel wydania 
Dodatkowe 

informacje 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    



 

 

Administratorem podanych na formularzu danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górczewska” z siedzibą przy 

ul. Doroszewskiego 4, 01-318 Warszawa. Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przez mnie danych 

osobowych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Górczewska” w Warszawie na potrzeby związane z prowadzoną przez nią 

działalnością statutową zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2016 roku 

poz. 922).  

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 4 Ustawy o ochronie danych osobowych, w zw. z zapisem zawartym w: 

1. Art. 18 § 2 pkt. 3 Ustawy z dnia 16.09.1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2017 r. poz. 1560 z późn. zm.); 

2. Art. 81 ust. 1 Ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych (Dz. U z 2013 r. poz. 1222), 

3. § 12 ust. 1 pkt. 8, 10, 12 oraz § 12 ust. 2-3 i ust. 5, § 146 ust. 1 pkt. 9 oraz ust. 2 pkt. 9 Statutu Spółdzielni 

Mieszkaniowej "Górczewska" w Warszawie; 

4. §6 ust. 1 pkt. 9 Regulaminu Komitetu Nieruchomości SM "Górczewska" zatwierdzonego Uchwałą nr 14/2014 Rady 

Nadzorczej z dnia 03.03.2014; 

5. dział III pkt. 15 Regulaminu rozliczania kosztów ciepła w SM "Górczewska" zatwierdzonego Uchwałą Rady 

Nadzorczej nr 5/2015 z dnia  02.02.2015 roku; 

6. §5 ust. 2 Regulaminu Rady Osiedla SM "Górczewska" zatwierdzonego Uchwałą nr 13/2014 Rady Nadzorczej z dnia 

03.03.2014; 

podanie danych osobowych jest obowiązkowe. Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 3 Ustawy o ochronie danych osobowych 

osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. 

Potwierdzam zapoznanie się z Regulaminem udostępniania dokumentów członkom Spółdzielni Mieszkaniowej 

„Górczewska”. 

 

……………………………………….. 

            (podpis wnioskodawcy) 

_________________________________________________________________________ 

POTWIERDZENIE REALIZACJI WNIOSKU:   

Potwierdzam otrzymanie kopii ww. dokumentów* / Potwierdzam zapoznanie się 

z ww. dokumentami * 

 

 

……………………………………….. 

            (podpis wnioskodawcy) 

*niepotrzebne skreślić 

 

https://sip.lex.pl/#/akt/16799013/2063957
https://sip.lex.pl/#/akt/16799013/2063957
https://sip.lex.pl/#/akt/16890249/1642959?keyword=naprawy&cm=STOP

