
 
IMIĘ I NAZWISKO/  

NAZWA OSOBY PRAWNEJ  

PESEL/NIP  
DATA I MIEJSCE 

URODZENIA 
 

IMIĘ OJCA  IMIĘ MATKI  
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SIEDZIBY 
 

ADRES DO 

KORESPONDENCJI 
 

TELEFON KONTAKTOWY  

ADRES E-MAIL  

 

D E K L A R A C J A 

przystąpienia do Banku Spółdzielczego w Lubartowie 

 Ja niżej podpisany/-a zgłaszam swoje przystąpienie do Banku Spółdzielczego w Lubartowie, 

zwanego dalej „Bankiem” i proszę o przyjęcie mnie w poczet członków. 

Deklaruję ................................ udział/ów słownie: ............................................................ przyjmując 

odpowiedzialność za straty Banku zadeklarowanymi udziałami.  

Jednocześnie oświadczam, że będę się stosować do postanowień Statutu i wszelkich prawomocnych uchwał 

władz Banku. 

Po mojej śmierci udział(y) proszę wypłacić .................................................................................................. 
        imię i nazwisko, PESEL osoby upoważnionej 

− Bank Spółdzielczy w Lubartowie z siedzibą przy ul. Lubelskiej 95, 21-100 Lubartów, będzie administratorem 

moich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych. 

− Bank wyznaczył Inspektora Ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez adres e -mail: 

iod@bslubartow.pl, pod numerem telefonu 81 855 04 00 lub pisemnie pod adresem siedziby Banku. 

− Dane osobowe będą przetwarzane w celu umożliwienia realizacji praw oraz obowiązków wynikających 

z przysługującego mi statusu członka spółdzielni. 

− Przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody 

w dowolnym momencie, prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 

................................................, dnia .....................................                             ........................................................... 
                         własnoręczny podpis 

 

UWAGI:  ..................................................................................................................... .................................................... 

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

Przyjęty w poczet członków Banku Spółdzielczego w Lubartowie uchwałą Zarządu nr ............... z dnia ........................ 

 

 

..............................................., dnia ............................. ......................................................................... 
                    podpisy członków Zarządu Banku 
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Adnotacja Banku 

Członkostwo ustaje na skutek: 

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

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

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

z dniem .......................................................... 

 

 

......................................................., dnia ..........................            ........................................................................... 
           podpisy członków Zarządu Banku 

 

 


