Żary, …................................................
….........................................................
(imiona i nazwisko)

….....................…...............................
(adres)

….......................................................
PESEL

Oświadczenie
Wyrażając zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej oświadczam, że nie jestem związany ze
Spółdzielnią Mieszkaniową Żarach umową cywilnoprawną, w tym umową o pracę, nie jestem kierownikiem
bieżącej działalności Spółdzielni ani pełnomocnikiem Zarządu, nie pozostaję również z członkami Zarządu
lub kierownikami bieżącej działalności gospodarczej Spółdzielni w związku małżeńskim albo w stosunku
pokrewieństwa lub powinowactwa.
Ani ja, ani mój małżonek / moja małżonka nie zajmujemy się interesami konkurencyjnymi wobec
Spółdzielni, a w szczególności wykonywaniem usług i dostaw na rzecz Spółdzielni oraz nie uczestniczymy,
jako wspólnicy lub członkowie władz w podmiotach gospodarczych prowadzących działalność na rzecz
Spółdzielni.
Oświadczam, że nie byłem (byłam) prawomocnie skazany za przestępstwa umyślne, przeciwko mieniu,
dokumentom lub za przestępstwa karno-skarbowe oraz, że nie jestem zadłużony w Spółdzielni.

Czytelny podpis kandydata
.

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

Klauzula informacyjna
ROZPORZĄDZENIE 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)
1.
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Spółdzielnia Mieszkaniowej z siedzibą w Żarach ul. Wieniawskiego 1, 68-200 Żary, zwana dalej
Spółdzielnią.

2.

Inspektor Ochrony Danych ul. Wieniawskiego 1, 68-200 Żary lub e-mail iod@sm-zary.pl
3.
Przetwarzanie danych osobowych członków Spółdzielni i osób niebędących członkami Spółdzielni przez Spółdzielnię Mieszkaniową będzie dla realizacji
celów określonych w Statucie Spółdzielni oraz powszechnie obowiązujących przepisach prawa ( ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych
Dz.U.z 2018r poz.845, ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze ( Dz.U. Z 2017r poz.1560 z późn.zmian, tj. dla zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych i innych
potrzeb członków Spółdzielni oraz ich rodzin i osób niebędących członkami Spółdzielni, ale korzystających z jej zasobów, przez zapewnienie prawidłowej eksploatacji i
utrzymanie właściwego stanu technicznego zasobów Spółdzielni lub związanych z prowadzeniem działalności zarządzania i administrowania nieruchomościami.
4.
Dane osobowe mieszkańców Spółdzielni przetwarzane są przez Spółdzielnię Mieszkaniową na podstawie w/w przepisów prawa, Statutu Spółdzielni lub na
podstawie zawartej umowy jest art. 6 ust.1 litera b Rozporządzenia.
5.
Dane osobowe przetwarzane są przez Spółdzielnię Mieszkaniową na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania,
dla jakiego zostały zebrane, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
6.
Prawo dostępu do treści , na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
7.
Prawo do sprostowania danych, na podstawie art.16 Rozporządzenia;
8.
Prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia
9.
Prawo do ograniczenia ich przetwarzania, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
10.
Prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia;
11.
Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,na podstawie art. 21 Rozporządzenia,
12.
W przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody ( art.6 ust.1 litera a Rozporządzenia) , przysługuje Pani/Panu prawo
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
13.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
Rozporządzenia.
14.
Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych innym podmiotom. Dane osobowe będą przetwarzane przez Komisję Skrutacyjno-Wyborczą do
wyłonienia kandydata do Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Żarach na lata 2019-2022.
15.
Spółdzielnia, jako Administrator Danych, deklaruje, że nie przekazuje i nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego.
16.
Spółdzielnia Mieszkaniowa nie profiluje danych osobowych osób wymienionych w pkt.3.
17.
Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym/warunkiem realizacji pisma/wniosku/warunkiem zawarcia umowy/inne/. Jest Pan/Pani
zobowiązany/a do podania danych, a konsekwencją niepodania danych będzie nie rozpatrzenie pisma/wniosku/nie zawarcie umowy/inne/.

