PEŁNOMOCNICTWO

Ja, niżej podpisany/a ....................................................................... członek Spółdzielni
Mieszkaniowej „Ostoja” w Jeleniej Górze, któremu/ej przysługuje prawo do lokalu położonego
przy ul. ................................................................. w ............................................................,
udzielam pełnomocnictwa Panu/i ………………..…………………………………………………
legitymującemu/ej się * ….……………………………….... seria ………….. nr …………………,
zamieszkałemu/ej przy ul. ……………………………………………… w ………………………....
do udziału w moim imieniu w pełnym zakresie w Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni
Mieszkaniowej „Ostoja” w Jeleniej Górze, które odbędzie się w dniu 10 czerwca 2022 r.
Oświadczam, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną RODO.

........................ , ....................................................
data
czytelny podpis

* należy podać rodzaj dokumentu tożsamości pełnomocnika, jego serię i nr – podane dane identyfikujące
pełnomocnika będą sprawdzane z dokumentu tożsamości okazanego przed wejściem na salę obrad Walnego
Zgromadzenia.

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 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. c) RODO w związku z udzielonym
pełnomocnictwem i reprezentowaniem członka na Walnym Zgromadzeniu 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.

