PEŁNOMOCNICTWO
do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Skierniewickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
z siedzibą w Skierniewicach zwołanym na dzień 22 września 2021 roku.
Dane członka Skierniewickiej
udzielającego pełnomocnictwa

Spółdzielni

Mieszkaniowej

w

Skierniewicach

Imię i nazwisko .......................................................................................................................................
Adres lokalu, z którym związane jest członkostwo...............................................................
nr członkostwa ……………………………………………………….
Nr PESEL __ __ ____ __ __ __ __ __
Dane Pełnomocnika
Imię i nazwisko .......................................................................................................................................
Nr PESEL __ __ ____ __ __ __ __ __ __ __ lub seria i nr dowodu tożsamości …………………………
Ja niżej podpisany, będący członkiem Skierniewickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
z siedzibą w Skierniewicach, udzielam wyżej oznaczonemu Pełnomocnikowi
pełnomocnictwa do reprezentowania mnie na Walnym Zgromadzeniu w zakresie
udziału, głosowania i zabierania głosu w dyskusji w moim imieniu.
Jednocześnie oświadczam, iż nie udzieliłem/-am pełnomocnictwa do udziału w Walnym
Zgromadzeniu Skierniewickiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Skierniewicach
innej osobie niż wskazana w niniejszym pełnomocnictwie

..................................................

……………………………………………………………….

Data

czytelny
podpis
członka
udzielającego pełnomocnictwa

Spółdzielni

Oświadczenie członka Spółdzielni udzielającego pełnomocnictwa:
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Skierniewicką Spółdzielnię
Mieszkaniową z siedzibą w Skierniewicach 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
członka
udzielającego pełnomocnictwa

Spółdzielni

Oświadczenie Pełnomocnika:
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Skierniewicką Spółdzielnię
Mieszkaniową z siedzibą w Skierniewicach 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 są przetwarzane 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) Dz.U.UE.L.2016.119.1 w celu realizowania
uprawnień i obowiązków wynikających z przepisów o udziale członka w walnym
zgromadzeniu spółdzielni mieszkaniowej.
Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych
Niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe. Szczegóły tego
dotyczące znajdziesz poniżej.
I. Administrator danych osobowych

Skierniewicką Spółdzielnią Mieszkaniową z siedzibą w Skierniewicach, ul. Kopernika 5,
96 – 100 Skierniewice, Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział
Gospodarczy KRS, Nr KRS: 0000140081, NIP: 8360004116, REGON: 000487344 jest
Administratorem Twoich danych osobowych.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych: Grzegorza Dziadkowiec.
Z inspektorem może skontaktować się poprzez e – mail: iod@kom-pro.pl w każdej
sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.
II. Cele i podstawy przetwarzania
w celu udziału pełnomocnika w Walnym Zgromadzeniu na podstawie Twojej
zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek
prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem
(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
III. Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe możemy udostępnić następującym kategoriom podmiotów:
i)

członkom Spółdzielni na Walnym Zgromadzeniu,

ii) sądom,
iii) kancelarii prawniczej,
IV. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji
międzynarodowych
Nie przekazujemy Twoich danych poza tern Europejskiego Obszaru Gospodarczego
V. Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w związku z udziałem w Walnym Zgromadzeniu przetwarzamy
przez okres 5 lat liczonych od udziału w Walnym Zgromadzeniu.
VI. Twoje prawa:
Przysługuje Ci:
a) Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b) Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) Prawo do usunięcia danych.
Jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane,
możesz zażądać, abyśmy je usunęli.

d) Prawo do ograniczenia przetwarzanych danych ,
Możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych
wyłącznie do ich przechowania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli
Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je
bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu
względem przetwarzania danych.
e) Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:
Sprzeciw „marketingowy”. Masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych
w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa –
zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.
Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację. Masz także prawo sprzeciwu wobec
przetwarzania Twoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach
innych niż marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest nam niezbędne do
wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania
powierzonej nam władzy publicznej. Powinnaś wtedy wskazać nam Twoją szczególną
sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania
objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że
wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Twoich danych są nadrzędne wobec
Twoich praw lub też że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub
obrony roszczeń.
f) Prawo do przenoszenia danych:
Masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie
nadającym się do odczytu maszynowego (np. format „.csv” dane osobowe Ciebie
dotyczące, które nam dostarczyłaś na podstawie Twojej zgody. Możesz też zlecić nam
przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi
g) Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej
sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego
organu nadzorczego
h) Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które
przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed
jej wycofaniem.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: iod@kom-pro.pl lub
napisz na adres Skierniewicka Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Skierniewicach,
ul. Kopernika 5, 96 – 100 Skierniewice.
Pamiętaj, przed realizacją Twoich uprawnień będziemy się musieli upewnić, że Ty to Ty,
czyli odpowiednio Cię zidentyfikować.
VII.

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych [znajduje
zastosowanie przy zbieraniu danych od osoby, której dane dotyczą]

Podanie przez Ciebie danych jest:
- warunkiem udziału pełnomocnika w Walnym Zgromadzeniu
- dobrowolnie
Jeżeli nie podasz danych
- odmówimy udziału pełnomocnikowi w Walnym Zgromadzeniu

………………………………………………………………………………………………………………………………...
data i czytelny podpis członka Spółdzielni udzielającego pełnomocnictwa i pełnomocnika

