PEŁNOMOCNICTWO DO UDZIAŁU W WALNYM ZGROMADZENIU
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
„Łazienkowska”
w Warszawie przy ul. Polnej 30
(pełnomocnictwo należy wypełnić czytelnie)
Ja, niżej podpisany/a .................................................................., posługujący/a się numerem
ewidencyjnym PESEL ................................., będący/a członkiem Spółdzielni
zamieszkałym/am w budynku ……………………………… lok nr..................
upoważniam
Pana/Panią ...............................................................................................................................
posługującym/a się numerem ewidencyjnym PESEL ..............................,
1. do udziału, w moim imieniu, w posiedzeniu Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni
zwołanym przez Zarząd Spółdzielni na dzień …………………………. 2020 roku,
2. do wykonywania prawa głosu we wszystkich sprawach, objętych porządkiem obrad tego
Zgromadzenia,
3. do zabierania głosu we wszystkich sprawach będących przedmiotem obrad Walnego
Zgromadzenia w szczególności składania wszelkich wniosków i wyjaśnień .
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na poniższych warunkach:
Klauzula informacyjna zgodna z RODO
Informujemy, że:
1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest S.M. „łazienkowska” z
siedzibą przy ul. Polnej 30, w Warszawie (kod pocztowy: 00-635), adres e-mail: lazienkowska@lazienkowska
2. Celem zbierania danych jest przeprowadzenie Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni.
3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo
sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia. W przypadku niepodania danych nie będzie
możliwy udział Pełnomocnika w Walnym Zgromadzeniu Członków.
5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje
upoważnione z mocy prawa.
6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda
na przetwarzanie danych osobowych.

…………………………………………

……. ……………………………………

(czytelny podpis Członka Spółdzielni)

(czytelny podpis Pełnomocnika)

