
Z G Ł O S Z E N I E 
kandydata do Rady Nadzorczej  

Spółdzielni Mieszkaniowej „Ostoja” w Jeleniej Górze na kadencję 2020-2023 
 

My niżej podpisani członkowie Spółdzielni zgłaszamy kandydaturę członka Spółdzielni 

Pani/Pana ……………….…………………………………, zam. w ………………………………… 

przy ul. ……………………………………… do Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej 

„Ostoja” w Jeleniej Górze na kadencję 2020-2023. 

 

Lp. Nazwisko i imię Adres Własnoręczny podpis 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

 
Zapoznałem/-am się z klauzulą informacyjną RODO stanowiącą załącznik do niniejszego zgłoszenia. 

 
 



 
POUCZENIE 
1. Zgodnie z zapisami § 42 statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Ostoja” do Rady Nadzorczej mogą 

być wybierani tylko członkowie Spółdzielni. Kandydat musi być poparty przez co najmniej 10 
członków Spółdzielni podpisanych pod zgłoszeniem z podaniem następujących danych: imię  
i nazwisko, adres zamieszkania, własnoręczny podpis. 

2. W skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić osoby, będące pracownikami Spółdzielni oraz 
osoby będące pełnomocnikami Zarządu Spółdzielni, jak również osoby pozostające z członkami 
Zarządu Spółdzielni bądź kierownikami bieżącej działalności gospodarczej Spółdzielni w związku 
małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa w linii prostej lub w linii bocznej do drugiego stopnia.   

3. Nie można być członkiem Rady Nadzorczej dłużej niż przez 2 kolejne kadencje. 
4. Ustępujący członkowie Rady Nadzorczej mogą ponownie kandydować, jeśli nie pełnili funkcji 

członka Rady przez dwie kolejne kadencje. 
5. Kandydatów do Rady Nadzorczej zgłaszają wyłącznie członkowie Spółdzielni. 
6. Zgłaszanie kandydatów należy dokonywać na niniejszym formularzu i złożyć w sekretariacie 

Spółdzielni „Ostoja” w Jeleniej Górze przy ul. W. Stwosza 26/1 w terminie do dnia 11.09.2020 r. 
 
 
Niedopełnienie powyższych warunków spowoduje, iż kandydat nie będzie umieszczony na 
liście wyborczej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klauzula informacyjna - RODO  
 
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 
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) - 
zwanym RODO, informujemy iż:  
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  kandydat do Rady Nadzorczej  oraz po przekazaniu list 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ostoja” w Jeleniej Górze;  
2) kontakt w sprawie ochrony danych w Spółdzielni Mieszkaniowej „Ostoja” jest możliwy pod numerem  

tel. 75 755 27 81;  
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w celu poparcia 

kandydata do Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ostoja”; 
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa;  
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;  
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji obowiązku prawnego 

ciążącego na administratorze i jego usprawiedliwionego prawnie interesu zgodnie z realizacją celu  
i przedmiotem działalności do czasu jej ustania oraz dochodzenia lub obrony roszczeń;  

7) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jeżeli inne przepisy prawa nie stanowią inaczej;  

8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.  

9) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany;  
10) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji celu 

określonego w pkt 3. 
 
 
 
 
 
 


