OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZESYŁANIE KORESPONDENCJI
DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE UDZIELANIA
INFORMACJI DROGĄ TELEFONICZNĄ
Imię i nazwisko właściciela/i …………………………………………………………………….
Adres: ……………………………………………………………………………………………..
Numer telefonu: ………………………………………………………………………………….
1. Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Wejherowską Spółdzielni Mieszkaniową
korespondencji dotyczącej mieszkania położonego przy………………………………….
w ……………………………. w szczególności wydruków czynszowych, zawiadomień
i wezwań drogą elektroniczną na podany poniżej adres e-mail:
………………………………………………………………………………..
W przypadku zaistnienia przeszkód technicznych lub formalnych uniemożliwiających przesyłanie
korespondencji drogą elektroniczną zobowiązuję się przyjmować korespondencję w formie papierowej.
Jednocześnie w razie zmiany adresu e-mail zobowiązuję się do pisemnego powiadomienia Wejherowskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej o nowym adresie.

2. Ja niżej podpisany/na podaję hasło uwierzytelniające i wyrażam zgodę na udzielanie
przez telefon informacji na temat stanu mojego konta czynszowego, spraw
mieszkaniowych itp. Przez pracowników Wejherowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
w Wejherowie.
Hasło: ………………………………………………………………………….………………….

Jestem świadomy, że Spółdzielnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z użycia hasła przez
osoby trzecie.
Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów związanych z kierowaną
do mnie korespondencją drogą elektroniczną lub dla potrzeb założenia hasła uwierzytelniającego do rozmów
telefonicznych. Jednocześnie zastrzegam sobie prawo wycofania niniejszego oświadczenia w wyniku czego
Wejherowska Spółdzielnia Mieszkaniowa utraci prawo do przesyłania korespondencji drogą elektroniczną lub prawo do
udzielania informacji drogą telefoniczną, , począwszy od dnia następnego po otrzymaniu zawiadomienia o wycofaniu
oświadczenia.

Miejscowość, data

czytelny podpis właściciela/i lokalu

Przez podpisanie niniejszego oświadczenia, składający wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z
informacją RODO umieszczoną na stronie internetowej Wejherowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej www.wsm.wejher.pl dla celów
związanych z ustaleniem należności za gospodarowanie odpadami komunalnymi i opłatami na pokrycie kosztów utrzymania lokali,
eksploatacji i utrzymania nieruchomości wspólnych.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WPROWADZENIA LUB ZMIANY ADRESU
Imię i nazwisko właściciela/i …………………………………………………………………….
Adres: ……………………………………………………………………………………………..
Nowy / Adres do korespondencji ………………………………………………………………...
Niniejszym oświadczam, że zostałem poinformowany/a o obowiązkach członka Wejherowskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej wynikających z § 8 Statutu Spółdzielni:
§ 8 1. Członek Spółdzielni ma obowiązek:
1) przestrzegać postanowień statutu i innych uchwał organów Spółdzielni
2) wnieść wkład mieszkaniowy lub wkład budowlany
3) uczestniczyć w pokrywaniu terminowo kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem
nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości
stanowiących mienie Spółdzielni przez uiszczenie opłat zgodnie z postanowieniami statutu.
Dotyczy to również członków Spółdzielni będącymi właścicielami lokalu
4) osoby nie będące członkami Spółdzielni, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do
lokali jak również właściciele lokali nie będący członkami Spółdzielni obowiązani są do
uczestniczenia w pokrywaniu kosztów jak w pkt. 1 pdp. 4) z zastrzeżeniem art. 5
ustawy o Spółdzielni Mieszkaniowej.
5) zawiadamiać Spółdzielnię o zmianie danych zawartych w deklaracji członkowskiej.
6) zawiadomić Spółdzielnię o wynajęciu lokalu na inne cele niż określone w umowie o ustanowieniu
prawa do lokalu po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody współlokatorów danej nieruchomości.
7) zawiadomić Spółdzielnię o zmianie liczby osób zamieszkujących lokal
8) niezwłocznie udostępnić lokal w celu usunięcia awarii wywołującej szkodę lub zagrażającej
bezpośrednio powstaniem szkody.
9) udostępnić lokal w celu dokonania ilekroć jest to niezbędne do przeprowadzenia przeglądu stanu
wyposażenia technicznego, konserwacji, modernizacji, remontu, a także w celu wyposażenia
budynku, jego części lub poszczególnych lokali w dodatkowe urządzenia i instalacje dla dokonania
kontroli urządzeń pomiarowych oraz odczytu wskazań tych urządzeń.
10) przestrzegać Regulamin Porządku Domowego oraz dbania o dobro Spółdzielni, poszanowania
mienia i jego zabezpieczenia.
11) w przypadku czasowej nieobecności powyżej 30 dni , członek jest zobowiązany do wyznaczenia
pełnomocnika który reprezentuje w pełnym zakresie członka spółdzielni
12) korzystać wraz z innymi osobami wspólnie zamieszkującymi z pomieszczeń i urządzeń wspólnych
w sposób nie utrudniający korzystania z nich innym członkom.
13) Utrzymywać swój lokal w należytym stanie technicznym.
14) Uzyskać zgodę Zarządu na wynajęcie lub bezpłatne używanie w całości lub części lokalu jeżeli
jest to związane ze zmianą sposobu korzystania z lokalu.
Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów związanych z kierowaną
do mnie korespondencją. Jednocześnie zastrzegam sobie prawo wycofania niniejszego oświadczenia w wyniku czego
Wejherowska Spółdzielnia Mieszkaniowa utraci prawo do przesyłania korespondencji na inny adres, niż adres lokalu
mieszkalnego, którego jestem właścicielem, począwszy od dnia następnego po otrzymaniu zawiadomienia o wycofaniu
oświadczenia

Wejherowo, dnia………………………………………………………..

