
......................................................... 
      imię i nazwisko Członka Spółdzielni 
 
……………………………………………………. 
                          adres 
  
Wniosek Członka Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej o umożliwienie zaznajomienia się 

z dokumentami 
 
Na podstawie art. 18 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (tj. Dz. U. 
2018 r., poz. 1285 z dnia 03.07.2018 r. z późn. zm.) z zastrzeżeniem art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 
15 grudnia 2000 r. o Spółdzielniach mieszkaniowych (tj. Dz. U. 2018 r., poz. 845 z dnia 
8.05.2018 r. z późn. zm.) oraz § 12 pkt 7 Statutu Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, 
wnoszę o umożliwienie zapoznania się z następującym dokumentem\dokumentami: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Katowice, dnia ……………………………….     ………………………………………… 
           (podpis Członka Spółdzielni) 



Informacje dla członka Spółdzielni w związku z zaznajomieniem się z dokumentami, o 
których mowa w art. 18 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze z 

zastrzeżeniem art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Spółdzielniach 
mieszkaniowych oraz § 12 pkt 7 Statutu Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej 

 
Dane osobowe oraz informacje gospodarcze uzyskane przez członka Spółdzielni w związku z 
zaznajomieniem się z dokumentem/dokumentami objętym/objętymi wnioskiem nie mogą być 
rozpowszechniane i wykorzystywane przez członka Spółdzielni w sposób naruszający przepisy 
innych aktów prawnych, w tym w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 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) (Dz. Urz. UE L 119 
z dnia 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. 2018 r., poz. 1000 z dnia 24.05.2018 r. z późn. zm) oraz ustawą z dnia 16 
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. 2018 r., poz. 419 z dnia 
26.02.2018 r. z późn. zm.).  
 
Spółdzielnia przypomina o odpowiedzialności karnej za nielegalne przetwarzanie danych 
osobowych. Zgodnie z art. 107 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych: „Kto przetwarza 
dane osobowe, choć do ich przetwarzanie nie jest dopuszczalne albo do ich przetwarzania nie 
jest uprawniony, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności 
do lat dwóch”.  
 
Spółdzielnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania przez Członka Spółdzielni 
treści udostępnionych dokumentów w sposób naruszający prawo.  
 
Przyjmuję do wiadomości niniejszą informację i zobowiązuje się do jej respektowania.  
 
 
…………………………………..……………….   ……………………………………………………………….. 
 data i podpis Członka Spółdzielni   podpis pracownika Spółdzielni obecnego 
            przy podpisaniu niniejszej informacji 
 


