PEŁNOMOCNICTWO DO UDZIAŁU W WALNYM ZGROMADZENIU *
Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdnicy (wypełniać drukowanymi literami)
Ja, niżej podpisany (a) ……………………………………………………………………………………………………………….....……
Członek Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdnicy, adres lokalu w zasobach Spółdzielni
Świdnica/ Marcinowice * ul. ……………………………………………………………..…. tel. ………….………………..…………
udzielam Panu/Pani ……………………………………………………………………………….……………………………..…...…………
legitymującego (ej) się dowodem osobistym seria

………….......……

nr………………….………………………………

pełnomocnictwa do udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdnicy, które
odbędzie się w dniu

………………………….………

roku, oraz do głosowania w moim imieniu.

…………………………………………………………………..…

własnoręczny podpis członka Spółdzielni

Klauzula informacyjna dla członka Spółdzielni i pełnomocnika członka Spółdzielni:
1.Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Świdnicy 58-105; ul. M. Skłodowskiej-Curie 8.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: kancelaria@dercpalka.pl
3.Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe dotyczące (w celu):
a) realizując stosunek prawny łączący Panią/Pana ze Spółdzielnią, z uwagi na stosunek członkostwa, czy zamieszkiwanie w budynkach będących
w zasobach Spółdzielni, celem realizacji zadań statutowych i ustawowych Spółdzielni, zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem (podstawa
prawna: art. 6 ust. 1 lit. a, b, c RODO1);
b) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Spółdzielni, w związku z realizacją jej celów statutowych i ustawowych (podstawa prawna: art. 6
ust. 1 lit. c RODO1);
c) dochodzenia ewentualnych roszczeń, prowadzenia postępowań sądowych i windykacyjnych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO1);
d) w celu monitorowania budynku Spółdzielni, celem zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit f RODO1).
4.Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania. Co do zasady do ustania
stosunku członkostwa lub zamieszkiwania w budynkach będących w zasobach Spółdzielni, uwzględniając okres ewentualnych wzajemnych rozliczeń
i innych zobowiązań, a po tym czasie dla dochodzenia ewentualnych roszczeń – do upływu okresu przedawnienia określonego przepisami powszechnie
obowiązującymi, z uwzględnieniem przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.
6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
7. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom danych osobowych, którymi mogą być instytucje upoważnione z mocy prawa
w szczególności:
a) podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa (np. organy sądowe lub inne, w tym
policja) oraz na podstawie odrębnych zgód udzielonych przez Panią/Pana takim podmiotom;
b) podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Spółdzielni na podstawie zawartej ze Spółdzielnią umowy powierzenia
przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające), np. usługi IT, archiwizacja dokumentów, kancelarie prawne;
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie określonym przez przepisy prawa, w tym Prawo spółdzielcze oraz ustawę
o spółdzielniach mieszkaniowych, jest niezbędny do realizacji stosunku prawnego, w tym członkostwa. W pozostałym zakresie podanie danych
osobowych jest dobrowolne.

…………………………………………………………………..…

podpis członka Spółdzielni

…………………………………………………………………..…

podpis pełnomocnika

*niepotrzebne skreślić

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 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)
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