……………………………………………………..
imię i nazwisko członka SM Żagań

…………………………….
data

……………………………………………………..
adres
……………………………………………………..

PEŁNOMOCNICTWO

Udzielam pełnomocnictwa Pani/Panu ………………………………………………………...…………
zam. ……………………………………...…………………………….. Pesel …………………………
do reprezentowania mnie na ……… części Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej
w Żaganiu w dniu ………………….

Zgodnie z art. 36 § 4 ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo spółdzielcze oraz art. 83 ust.11
ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych pełnomocnik nie może
zastępować na Walnym Zgromadzeniu więcej niż jednego członka Spółdzielni

..……………………………………………………….
czytelny podpis członka

Oświadczenie Pełnomocnika:
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Żaganiu moich
danych osobowych wskazanych w przedmiotowym pełnomocnictwie dla celów związanych z
organizacją i przeprowadzeniem Walnego Zgromadzenia, w szczególności odczytania listy
pełnomocnictw, załączenia pełnomocnictwa do protokołu Walnego Zgromadzenia i przechowywania
przez okres wymagany przepisami prawa.

…………………………………….
data

………………………………………………….
czytelny podpis pełnomocnika

Dane osobowe przetwarzane są przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Żaganiu ul. Sosnowa 40 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i
b 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) w celu realizowania uprawnień i obowiązków
wynikających z przepisów o udziale członka w walnym zgromadzeniu spółdzielni mieszkaniowej.
Administrator powołał Inspektora ochrony danych, kontakt mailowy smzagan@wp.pl telefoniczny 684772142. Ma Pan/Pani
prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu,
zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo
do wniesienia skargi do organu nadzorczego czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku, gdy uznają
Państwo, że przetwarzanie danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27.04.2016r. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. Udostępnione dane nie będą podlegały
profilowaniu. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

