Białystok, dnia ……………….

UPOWAŻNIENIE

Ja niżej podpisana/y ………………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko osoby, która upoważnia)

PESEL: …………………………………,
legitymująca/y się dowodem osobistym nr ………………… wydanym przez ………………………..
zamieszkała/y w ……………………………… przy ul. ……………………………………………….
upoważniam …………………………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko osoby, która ma być upoważniona)

PESEL: …………………………….,
legitymującą/ego się dowodem osobistym nr ……………. wydanym przez …………………………,
zamieszkałą/ego w …………………………… przy ul. ………………………………………………..
do załatwiania wszelkich spraw związanych z zarządem lokalem ……………………………………..
(adres lokalu)

pozostającym w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Słoneczny Stok”, za wyjątkiem wypłaty
środków.

……………………………
(Czytelny podpis członka Spółdzielni/
właściciela mieszkania)

Przyjmuję powyższe upoważnienie.
…………………………
(Czytelny podpis osoby upoważnionej)

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych
1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Słoneczny Stok”
z siedzibą w Białymstoku, przy ul. Armii Krajowej 7;
2. Pani/a dane osobowe: identyfikacyjne i kontaktowe, będą przetwarzane w celu przekazywania
informacji o lokalu będącym w zasobach Spółdzielni w ramach udzielonego upoważnienia w
zw. z art. 6 ust. 1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
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 przetwarzane do spełnienia powyższego celu będą przechowywane przez okres
trwania upoważnienia, nie dłużej niż przez czas niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub
obrony roszczeń;
6. Przysługuje Pani/u prawo dostępu do danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
7. Przysługuje Pani/u prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem;
8. Pani/Pana dane osobowe pochodzą od osoby udzielającej upoważnienia;
9. Pani/a dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.
Inspektor ochrony danych osobowych jest dostępny pod adresem, e-mail: iodo@sm-slonecznystok.pl.

Oświadczam, iż zapoznałam/em się z powyższą klauzulą.
…………………………………………………
(data i podpis Upoważnionego)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Słoneczny Stok”
w Białymstoku moich danych osobowych w celu realizacji uprawnień wynikających z
niniejszego upoważnienia.
………………………………………………
(data i podpis Pełnomocnika)

