
OŚWIADCZENIE KANDYDATA 

 

Nazwisko i imię ……………………………………………………………………………………………… 

 

Wyrażam zgodę na kandydowanie w wyborach do Rady Nadzorczej SMB „Jary”  w Warszawie. 

 

Oświadczam, że (określenie odpowiedzi w klauzulach 5-8 jest dobrowolne, wynika z pytań członków do 

kandydatów): 

1)  Jestem członkiem SMB „Jary”. 

2)  Nie zajmuję się interesami konkurencyjnymi wobec Spółdzielni zgodnie z § 56 i § 3 ustawy Prawo  

     spółdzielcze. 

3)  Nie jestem pracownikiem Spółdzielni. 

4) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów wyborczych w tym na ich 

     publikację   zgodnie z załączonym oświadczeniem. 

5)  Nie byłem/byłem* karany za przestępstwo umyślne. 

6)  Nie byłem/byłem* członkiem Rady Nadzorczej Spółdzielni w  latach …………………... 

7)  Nie pozostaję/pozostaję* w sporze sądowym ze Spółdzielnią. 

8)  Nie posiadam/posiadam* żadnych zaległości z tytułu opłat eksploatacyjnych wobec Spółdzielni. 

           

 */ niepotrzebne skreślić 

 

Warszawa, dnia …………........             

                                                                                           ………………………………..(czytelny podpis) 

  

 ………………………………( autoryzacja weryfikacji przez pracownika SMB „ Jary” ) 

 

 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

 

Niniejszym oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych: 

•  imię, nazwisko,•  dane adresowe,  

•  adres e-mail i numer telefonu, 

•  numer członkowski, 

przez Spółdzielnię Mieszkaniowo-Budowlaną „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, w celu realizacji 

postępowania w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej spółdzielni Mieszkaniowo-Budowlanej „Jary” 

z siedzibą w Warszawie, w tym wyrażam zgodę na podanie do publicznej wiadomości mojego imienia        

i nazwiska jako kandydata na członka Rady Nadzorczej.  

  

Oświadczam, iż zostałam/em poinformowana/y przez Administratora o: 

            • prawie do wycofania niniejszej zgody w dowolnym czasie oraz, iż wycofanie zgody nie wpływa na 

              zgodność  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; 

•  przetwarzaniu moich danych osobowych zgodnie z treścią art. 13 RODO; 

            •  prawie 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); 

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

•  prawie do przenoszenia danych (art. 20 RODO); 

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

 

Oświadczam, iż niniejszej zgody udzielam w sposób świadomy i dobrowolny.  

 

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

                                                                             Data                           Podpis  


