........................, dnia ................................
PEŁNOMOCNICTWO DO UDZIAŁU W WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁDZIELNI
MIESZKANIOWEJ „SŁONECZNY STOK” Z SIEDZIBĄ W BIAŁYMSTOKU

Ja

niżej

podpisany/na

.....................................................................................................,

zam...............................................................................PESEL........................................,legitymujący/ca
się

dowodem

osobistym

numer

i

seria

..............................................................................................,

.............................,
będący/a

wydanym

członkiem

przez

Spółdzielni

Mieszkaniowej „Słoneczny Stok” w Białymstoku
niniejszym udzielam pełnomocnictwa
Pani/Panu………………………………………………………………………………………...............
zam. …………………………………...............PESEL.........................................................................,
legitymującej/legitymującemu się dowodem osobistym numer i seria.............................., wydanym
przez................................................………………
do udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółdzielni Mieszkaniowej „Słoneczny Stok” z siedzibą
w Białymstoku, wyznaczonym na dzień 11 sierpnia 2022 r., oraz:
1. wykonywania prawa głosu we wszystkich sprawach, objętych porządkiem obrad tego
Zgromadzenia,

2.

do składania podczas tego Zgromadzenia wszelkich wniosków, wyjaśnień, jak też żądania
wyjaśnień od Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Słoneczny Stok” z siedzibą w Białymstoku.

Udzielając pełnomocnictwa oświadczam, że jest mi wiadome, iż zgodnie z art. 83 ust. 11 ustawy z dnia
15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1208): „Członek spółdzielni
może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika. Pełnomocnik nie może
zastępować więcej niż jednego członka. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem
nieważności i dołączone do protokołu walnego zgromadzenia. Lista pełnomocnictw podlega odczytaniu po
rozpoczęciu walnego zgromadzenia”.
Nie udzieliłem/łam pełnomocnictwa do udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółdzielni
Mieszkaniowej „Słoneczny Stok” z siedzibą w Białymstoku, wyznaczonym na dzień 11 sierpnia 2022 r.
innej osobie niż wskazana w niniejszym pełnomocnictwie.

.......................................................
data i podpis Członka SM „Słoneczny Stok”

1

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Słoneczny Stok”
w Białymstoku moich danych osobowych w celu realizacji uprawnień wynikających z niniejszego
pełnomocnictwa w zakresie zadań ustawowych i Statutowych Spółdzielni, uprawnień oraz spełnienia
obowiązków wynikających z przepisów prawa w zakresie niezbędnym dla wypełnienia prawnie
usprawiedliwionych celów realizowanych przez Spółdzielnię w zakresie prowadzonej działalności
gospodarczej.
.......................................................
data i podpis pełnomocnika

Klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych dla osoby przyjmującej
pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu
Spółdzielni Mieszkaniowej „Słoneczny Stok” z siedzibą w Białymstoku
1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Słoneczny Stok”
z siedzibą w Białymstoku przy ul. Armii Krajowej 7.

2.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań ustawowych i Statutowych,
uprawnień oraz spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa w zakresie udziału
w posiedzeniu Walnego Zgromadzenia oraz wykonywania prawa głosu we wszystkich sprawach,
objętych porządkiem obrad tego zgromadzenia, oraz składania podczas tego Zgromadzenia wszelkich
wniosków, wyjaśnień, jak też żądania wyjaśnień od Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Słoneczny
Stok”, a następnie będą dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia.

3.

Administrator danych może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom na podstawie i w
granicach przepisów prawa.

4.

Administrator

nie

przekazuje

danych

osobowych

do

państwa

trzeciego

lub

organizacji

międzynarodowej.
5.

Dane osobowe będą przechowywane przez administratora danych do czasu ustania istnienia
Spółdzielni Mieszkaniowej.

6.

Przysługuje Pani/Panu, w zakresie wskazanym w Ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych, prawo
dostępu do danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i
żądania ich usunięcia oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7.

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.

8.

Z

inspektorem ochrony danych osobowych można się skontaktować za pośrednictwem e-mail:

iodo@sm-slonecznystok.pl lub pisemnie na adres Spółdzielni.
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