
 

 

PEŁNOMOCNICTWO 

 

Warszawa, dnia ……………………2019 r.  

 

Ja, niżej podpisany/a* ……………………………………………..……………………………,  

zamieszkały/a* przy ul. ………………………………………………………… w Warszawie,  

legitymujący/a* się dowodem osobistym seria/numer ……………….,  

posiadający/a* lokal mieszkalny/użytkowy/miejsce garażowe* w Spółdzielni Mieszkaniowo-
Budowlanej „Jary” z siedzibą w Warszawie, znajdujący się przy  
 
ul. ………………………………………………………... nr…………………....  

w Warszawie, jako członek Spółdzielni Mieszkaniowo-Budowlanej „JARY”,  

 

na podstawie art. 83 ust. 11 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. 

U. z 2013 r. poz. 1222 ze zm.), udzielam pełnomocnictwa: 

 

Panu/Pani* ………………………………………………………………………………………... 

zamieszkałemu/ej* przy ul. ………………….…………..……….. w ………………………., 

legitymującemu/ej* się dowodem osobistym seria/numer ……………………  

 

do uczestniczenia i głosowania w moim imieniu w obradach Walnego Zgromadzenia Spółdzielni 

Mieszkaniowo-Budowlanej „JARY” zwołanego na dzień 19 września 2019 r.   

 

Oświadczam, iż jestem świadomy, że zgodnie z zapisami Ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych 
lista pełnomocnictw, w tym imiona i nazwiska Pełnomocników, podlegają odczytaniu po rozpoczęciu 
Walnego Zgromadzenia, a pełnomocnictwo jest załączone do protokołu. 
 

 

 

                                                                             ………………………………. 

                                                                                              podpis  

 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić  

 



 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

OSOBY KTÓREJ DANE DOTYCZĄ 

 PEŁNOMOCNICY CZŁONKÓW 

 

Niniejszym zgodnie z art. 13 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), dalej: RODO informujemy, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowo-Budowlana „JARY” z 

siedzibą w Warszawie, ul. Surowieckiego 12 prowadzącą działalność na podstawie wpisu do rejestru pod 

nr KRS 0000079817 w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy, NIP: 

5250011705, REGON 011037196,  zwana dalej Administratorem;  

2. Administrator prowadzi operacje przetwarzania następujących kategorii Pani/Pana danych osobowych:  

 imię, nazwisko, 

 dane adresowe,  

 seria i numer dowodu osobistego.  

3. Administrator na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych udostępnia dane 

osobowe podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora (np. informatyk, radca prawny). 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji przez Administratora obowiązku 

wynikającego z przepisów prawa powszechnie obowiązujących – uczestniczenie członka Spółdzielni w 

Walnym Zgromadzeniu Spółdzielni przez pełnomocnika – art. 83 ust. 11 Ustawy  z dnia 15 grudnia 2000 

r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 845). 

5. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na 

Administratorze (art. 6 ust. 1 pkt. c RODO w związku z art. 83 ust. 11 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o 

spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. 2018 r. poz. 845). 

6. Pani/Pana dane będą przechowywane przez Administratora przez okres nie krótszy niż 25 lat.   

7. Posiada Pani/Pan prawo do: 

 żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia -

„prawo do bycia zapomnianym” lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 15, 16, 17 

18 RODO),  

 wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art. 21 RODO),  

 przenoszenia danych (art. 20 RODO),  

 wniesienia skargi do organu nadzorczego (art. 77 RODO).  

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych uniemożliwi branie 

przez Panią/Pana udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółdzielni.  

9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

 

 

 


