
                                                                                                             Załącznik nr 11 

 
PEŁNOMOCNICTWO DO GŁOSOWANIA NA PIŚMIE, W DRODZE 

INDYWIDUALNEGO ZBIERANIA GŁOSÓW W SPRAWIE UCHWAŁ ZA 2021r. 
WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ŻARACH  

 
(pełnomocnictwo należy wypełnić czytelnie) 
 

Ja, niżej podpisany/a ………………………………………………………….., będący/a 
członkiem Spółdzielni zamieszkały/a w lokalu nr ……, ul. …………………………………. 
w Żarach, upoważniam Pana/Panią……………………………………………………. 
zamieszkały/a ul. ………………………….. w ……………. do głosowania na piśmie w 
drodze indywidualnego zbierania głosów w sprawie uchwał na Walnym Zgromadzeniu 
Spółdzielni Mieszkaniowej w Żarach w dniu 24.06.2022 r. w siedzibie Spółdzielni 
Mieszkaniowej w Żarach ul. Wieniawskiego 1. 
 
Zgodnie z art. 36 § 4 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze oraz art. 83 ust. 11 ustawy z dnia 15 
grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych pełnomocnik nie może zastępować na Walnym 
Zgromadzeniu więcej niż jednego członka Spółdzielni. 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na poniższych warunkach: 
Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27.04.2016r. 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), informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Żarach, ul. 
Wieniawskiego 1, 68-200 Żary. 

2. Inspektor Ochrony Danych, z którym można kontaktować się listownie na adres Inspektor Ochrony 
Danych, ul. Wieniawskiego 1, 68-200 Żary lub e-mail: iod@sm-zary.pl 

3. Celem zbierania danych jest udział w głosowaniu na piśmie, w drodze indywidualnego zbierania 
głosów w sprawie uchwał na Walnym Zgromadzeniu Spółdzielni Mieszkaniowej w Żarach. 

4. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania  
i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem), oraz 
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 

5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do głosowania na piśmie, w drodze indywidualnego 
zbierania głosów w sprawie uchwał na Walnym Zgromadzeniu Spółdzielni Mieszkaniowej w Żarach. 

6. W trakcie przetwarzania dane osobowe mogą być ujawnione organom Spółdzielni zgodnie  
z kompetencjami określonymi w Statucie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żarach oraz podmiotom 
uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 

7. W odniesieniu do danych osobowych nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany  
w myśl  art. 22 RODO oraz nie będą profilowane. 

8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub 
organizacji międzynarodowej. 

9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji obowiązku prawnego 
ciążącego na administratorze, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji. 

 
 
 
 

………………………………………..   …………………………………………. 
              (data i czytelny podpis członka Spółdzielni)                                                              (data i czytelny podpis Pełnomocnika) 
  
 
           Oświadczam, że nie jestem pracownikiem Spółdzielni Mieszkaniowej w Żarach w Żarach,  

ul. Wieniawskiego 1. 
 
 

                                                                                                    …………………………………………. 
                                                                                                                     (data i czytelny podpis Pełnomocnika 
                                                                                                         


