Deklarację należy wypełnić w języku polskim, czytelnie, drukowanymi literami
Nr rej. Kandydata
Nr rej. Członka
Nazwa Firmy

Nr rej. Partnera

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA
Proszę o przyjęcie mnie w poczet członków spółdzielni PREVALUE COOPERATIVE OWNERS Spółdzielni Właścicieli Majątku
z siedzibą w Warszawie (00-124), ul. Rondo ONZ 1
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Nazwisko Imię reprezentanta(ów)

2

Adres siedziby firmy

3

Adres korespondencyjny

4

NIP

5

REGON

6

Numer KRS

7

Nr telefonu kontaktowego

8

E-mail

9

Nr rachunku bankowego

W ramach członkostwa w PREVALUE COOPERATIVE OWNERS Spółdzielni Właścicieli Majątku z siedzibą w Warszawie
deklaruję w terminie 7 dni 3) od złożenia niniejszej deklaracji wniesienie wpisowego 1) wraz z kwotową opłata
członkowską 4) w łącznej wysokości 1.000 złotych. Dodatkowo deklaruję zgodnie z wybranym poniżej profilem
startowym wniesienie co najmniej 36 udziałów 2) po 100 złotych każdy wraz z opłatą członkowską 3) 4) 5), przyjmując
jednocześnie odpowiedzialność za zobowiązania Spółdzielni zadeklarowanymi udziałami.
Profil Podwójny Diamentowy – 201.000 zł – wnoszę w postaci udziałów wraz z wpisowym i opłatą członkowską 4)
Profil Diamentowy – 101.000 zł – wnoszę w postaci udziałów wraz z wpisowym i opłatą członkowską 4)
Profil Szmaragdowy – 51.000 zł – wnoszę w postaci udziałów wraz z wpisowym i opłatą członkowską 4)
Profil Rubinowy – 26.000 zł – wnoszę w postaci udziałów wraz z wpisowym i opłatą członkowską 4)
Profil Kryształowy – 11.850 zł – wnoszę w postaci udziałów wraz z wpisowym i opłatą członkowską 4)
Profil Kwalifikowany – 5.850 zł – wnoszę w postaci udziałów wraz z wpisowym i opłatą członkowską 4)

Chcę podpisać Umowę Partnerską w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej

Strona

Chcę przystąpić do PREVALUE Diamonds Club 6)
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Po przyjęciu mnie w poczet członków Spółdzielni zobowiązuję się do stosowania postanowień Statutu, regulaminów,
uchwał i postanowień organów spółdzielni. Jednocześnie informuję, że:
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Przypisy:
1) - wysokość wpisowego wynosi 150 złotych i określa je § 23 ust. 1 Statutu. Wniesienie wpisowego w uzgodnionym terminie jest warunkiem przyjęcia kandydata w
poczet członków Spółdzielni,
2) - wysokość i minimalną liczbę udziałów określa § 24 ust. 1 i 2 Statutu. Nie wniesienie 36 udziałów wraz z opłatą członkowską w uzgodnionym terminie spowoduje
wykluczenie członka ze Spółdzielni i przepadek wpisowego - § 15 ust. 1 ppkt. b) i § 23 ust. 5 Statutu. Maksymalna liczba udziałów wniesionych przez jednego członka
Spółdzielni nie może przekroczyć 5 tysięcy - § 24 ust. 4 Statutu,
3) – w ramach Programu Klubowego Spółdzielni istnieje możliwość skorzystania z systemu ratalnego - § 23 ust.3 i § 24 ust. 6 Statutu,
4) – opłata członkowska jest naliczana w wysokości 5% od każdej nowej wpłaty zgodnie z Uchwałą nr 1/04/2017 rady Nadzorczej PREVALUE COOPERATIVE OWNERS
Spółdzielnia Właścicieli Majątku z siedzibą w Warszawie. Od pierwszej wpłaty udziałowej wnoszonej wraz z opłatą członkowską niższej od 25.000 zł opłata członkowska
naliczana jest kwotowo i wynosi 2.100 zł.
5) – termin wniesienia udziałów wraz z opłatą członkowską określa § 24 ust. 5 Statutu,
6) - zasady przystąpienia do Programu Klubowego Spółdzielni określa Regulamin Programu Klubowego - § 23 ust.3 i § 24 ust. 6 Statutu.

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182) w celu wykonywania zadań określonych Statutem
Spółdzielni i obowiązującymi przepisami prawa. Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do treści
moich danych osobowych oraz ich poprawienie.
W oparciu o przepis art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych zostałem poinformowany, że:
1. administratorem danych osobowych jest PREVALUE COOPERATIVE OWNERS Spółdzielnia Właścicieli Majątku z
siedzibą w Warszawie,
2. celem przetwarzania danych osobowych jest wykonywanie obowiązków wynikających ze Statutu PREVALUE
COOPERATIVE OWNERS Spółdzielni Właścicieli Majątku z siedzibą w Warszawie oraz obowiązujących przepisów
prawa, w szczególności dane są przetwarzane dla celów członkowskich i ewidencyjnych;
3. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
4. podanie danych osobowych jest obowiązkowe, podstawa prawna wynika z przepisu art. 16 § 1 ustawy z dnia 16
września 1982 r. Prawo spółdzielcze (tekst jednolity DZ. U. z 2013 r., poz. 1443) oraz postanowienia § 9 ust. 1 Statutu
PREVALUE COOPERATIVE OWNERS Spółdzielni Właścicieli Majątku z siedzibą w Warszawie i art. 23 ust. 1 pkt 2 i 3
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182).

Oświadczam, że osobami uprawnionymi do odbioru udziałów członkowskich po mojej śmierci jest:
Imię i nazwisko

Data i miejsce urodzenia

PESEL

Rodzaj
pokrewieństwa

(miejsce, data i czytelny podpis reprezentantów firmy)
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(Identyfikator osoby / firmy wprowadzającej np. PESEL lub NIP lub NR CZŁONKOWSKI PREVALUE lub NR TELEFONU )
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(Nazwisko Imię osoby wprowadzającej lub nazwa firmy wprowadzającej)

