
 

 

 

PEŁNOMOCNICTWO DO GŁOSOWANIA 
 

 

Niniejszym udzielam pełnomocnictwa do głosowania w moim imieniu podczas obrad 

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” z siedzibą w Warszawie 

zwołanych na dzień ______________  roku Pani/Panu ______________________________ 

zamieszkałemu w ___________________________________________________________ 

legitymującej/mu się dowodem osobistym numer __________________________________.  

Pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wszelkich sprawach poddanych pod 

głosowanie podczas obrad Walnego Zgromadzenia. 

Pełnomocnik nie może udzielić dalszego pełnomocnictwa. 

Pełnomocnik może reprezentować tylko jednego członka Spółdzielni.  

 
Warszawa, dnia _________________ roku 

     

 

 

____________________________________ 

(imię i nazwisko członka – CZYTELNY PODPIS) 

 
 
 
 

____________________________________ 

(adres zamieszkania członka) 

 
 
 
 

_____________________________________ 

(numer członkowski) 

 

 
 
 



 

Ochrona danych osobowych w Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” z 
siedzibą w Warszawie 

 
 Klauzula informacyjna dla pełnomocników  

Na podstawie 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 (RODO) zostaje Pan/ Pani 
poinformowany, że: 
1. Administratorem Pana/ Pani danych osobowych (Dane osobowe) jest 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Lazurowa” z siedzibą w Warszawie przy ulicy 

Rozłogi 8, 01-310 Warszawa, KRS 000006022 (dalej: „SM Lazurowa”). 

2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji pełnomocnictwa - podstawą 

prawną jest art.6 ust. 1 punkt b) RODO, w tym m. in. w celu: 

 realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze- podstawą 

prawną jest art.6 ust.1 punkt c) RODO, 

3. Odbiorcami Pani/ Pana danych osobowych będą podmioty zajmujące się 

organizacją obrad Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”. 

Ponadto Państwa dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich 

uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – 

oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę. 

4. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich. 

5. W SM Lazurowa powołano inspektora ochrony danych osobowych, który czuwa 

nad przestrzeganiem zasad ochrony danych gromadzonych i przetwarzanych 

przez SM Lazurowa. Dane kontaktowe inspektora: iod@smlazurowa.pl. 

6. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres określony 

przepisami prawa, które mogą obligować Administratora danych osobowych do 

przetwarzania danych przez określony czas (np. ustawa o rachunkowości). 

Administrator może przechowywać dane również przez dłuższy okres, niezbędny 

do obrony interesów Administratora danych osobowych np. w celu 

zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych, prawo do możliwości ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 

na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8. Ma Pani/ Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku 

uznania, że przetwarzanie Danych osobowych narusza przepisy RODO. 

9. Podanie Danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wypełnienia 

wymogów ustawowych Administratora (oprócz dobrowolnie wyrażonych zgód, na 

działania dodatkowe).  

10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą 

poddane profilowaniu. 

 

mailto:iod@smlazurowa.pl

