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Bieruń, dnia ……………..…….. 

 

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA 

Ja niżej podpisana/ny proszę o przyjęcie w poczet członków Bieruńskiej Spółki Wodnej z siedzibą  

w Bieruniu przy ul. Piastowskiej 1: 

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

Adres: …………………………………………………………………………………….. 

Telefon: …………………………………………………………………………………… 

Powierzchnia posiadanych gruntów: …………………………………………………….. ha 

Numer ewidencyjny działki i/lub adres: …………………………………………………………………..…… 

Po zapoznaniu się ze Statutem Bieruńskiej Spółki Wodnej oświadczam, że znane są mi prawa i obowiązki 

członka tej Spółki oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania. Deklaruję terminowe opłacanie składki 

melioracyjnej w wysokości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie Delegatów Bieruńskiej Spółki Wodnej. 

Jednocześnie wyrażam zgodę na umożliwienie wykonania na mojej nieruchomości prac niezbędnych do 

realizacji zadań Spółki oraz nie będę wnosił do Bieruńskiej Spółki Wodnej roszczeń o odszkodowanie. 

 

……………………………………….. 

/podpis/ 

Uwaga: 

Dz.U.2017.1566 z późn. zm. Ustawa z d6898,,000,obowiązany do wnoszenia składek członkowskich i ponoszenia na 

jej rzecz innych określonych w statucie świadczeń, adekwatnych do celów tej spółki. 

Art. 453: Wysokość składek członkowskich i innych świadczeń na rzecz spółki wodnej powinna być proporcjonalna 

do korzyści odnoszonych przez członków spółki wodnej w związku z działalnością tej spółki. 

Art. 454, pkt 3: Wysokość i rodzaj świadczeń, o których mowa w ust. 1, oraz terminy ich spełnienia ustala, w drodze 

decyzji, starosta. 
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Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w rejestrze członków Spółki przez Bieruńską 

Spółkę Wodną z siedzibą w Bieruniu na potrzeby realizacji zadań związanych z jej działalnością.  

Zostałam/em poinformowana/y, przez Administratora Danych Osobowych tj. Bieruńską Spółkę Wodną 

reprezentowaną przez Przewodniczącą/ego Zarządu bądź przez wskazanego przez Zarząd Inspektora Ochrony Danych 

Osobowych (kontakt: ul. Piastowska 1, 43-155 Bieruń, bierunskaspolkawodna2@gmail.com) o tym, że: 

1. Moje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Ogólnego rozporządzenia  

o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO). 

2. Bieruńska Spółka Wodna odpowiada za wykorzystanie danych osobowych w sposób bezpieczny, zgodnie  

z obowiązującymi przepisami. 

3. Moje dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zadań statutowych oraz uprawnień lub konieczności 

spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa. 

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia zadań związanych  

z działalnością Bieruńskiej Spółki Wodnej. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak 

możliwości realizacji zadań wynikających ze statutu Bieruńskiej Spółki Wodnej oraz z Prawa Wodnego  

w rejonie Państwa nieruchomości.  

5. Przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do 

organu nadzorczego oraz prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie.  

6. Dane osobowe mogą zostać powierzone do przetwarzania w sprawach związanych  

z działalnością Spółki następującym jednostkom: 

 Starostwu Powiatowemu w Bieruniu, 

 Inkasentom podatkowym (w tym Kasa Urzędu Miasta), 

 Członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 

 Biurowi Rachunkowemu obsługującemu dokumentację Spółki. 

Oznacza to, że jednostki te zobowiązują się do wykorzystania powierzonych danych osobowych  

w sposób bezpieczny, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

7. Dane osobowe będą przetwarzane elektronicznie i ręcznie, zgodnie z określonymi celami przetwarzania,  

o których mowa w pkt. 3 powyżej. 

8. Dane osobowe będą przechowywane do momentu wygaśnięcia członkostwa  

w Bieruńskiej Spółce Wodnej. 

9. Moje dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu. 

 

Czytelny podpis: ………………………………………………… 


