
Poznań, dnia ……………………………… 2022 roku 

 

 

 

Pełnomocnictwo  

 

Ja, niżej podpisana/y ………………………………………………………………… posługująca/y się 

numerem ewidencyjnym PESEL …………………………………………… zamieszkała/y  

w ……………………………………… na osiedlu/przy ulicy ……………………………………… będąca/y 

członkiem Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu upoważniam 

Panią/Pana: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………  

posługującą/ego się numerem ewidencyjnym PESEL ……………………………………, 

do wykonywania prawa głosu, podczas podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie 

Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu na piśmie w dniu …..czerwca 2022 r.  

Oświadczam, że w zasobach Spółdzielni posiadam tytuł prawny do lokalu położonego  

w Poznaniu na osiedlu/przy ulicy ………………………………………………………………………………… . 

 

 

…………………………………………………………… 

  czytelny podpis członka Spółdzielni 

  

UWAGA:  

• Pełnomocnictwo winno być wypełnione w sposób czytelny, drukowanymi literami. 

• Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka Spółdzielni. 

• Warunkiem dopuszczenia pełnomocnika do udziału w głosowaniu jest przedstawienie 

przez pełnomocnika dokumentu pełnomocnictwa w oryginale oraz ważnego dokumentu 

tożsamości. 



Zgoda pełnomocnika (art. 7 RODO) 

 

Pełnomocnik oświadcza, że zgodnie z art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 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) wyraża zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Osiedle Młodych” w Poznaniu w zakresie 

niezbędnym do realizacji udzielonego mu pełnomocnictwa dotyczącego wykonywania prawa głosu, 
podczas podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni na piśmie. 

 

………………………………………… 

imię i nazwisko pełnomocnika 

 

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych pełnomocników  
członków (podejmowanie uchwał przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni na piśmie) 

 

Zgodnie z art. 13 i 14 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 (ogólne rozporządzenie  
o ochronie danych) – zwane dalej „RODO”, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych”  
w Poznaniu informuje, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Młodych”  
w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu, adres: os. Piastowskie 16, 61-148 Poznań, nr telefonu 61 879 04 
11, email: biuro@osiedlemlodych.pl. 

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych: adres do korespondencji: Inspektor Ochrony 
Danych Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu, os. Piastowskie 16, 61-148 Poznań, 
email: iod@osiedlemlodych.pl. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 a) i c) RODO w celu realizacji praw  
i obowiązków wynikających z przedłożonego pełnomocnictwa, w zakresie imienia, nazwiska oraz 
numeru PESEL.  

4. W trakcie przetwarzania dane osobowe mogą być ujawniane odbiorcom: osobom upoważnionym 
oraz podmiotom, które wykażą podstawę prawną oraz prawnie uzasadniony interes. 

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. 

6. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń i obrony przed 
roszczeniami przez Administratora. 

7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących 
osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia danych.  

8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu reprezentowania Mocodawcy. 

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej 

„Osiedle Młodych” w Poznaniu 
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