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ZGŁOSZENIE KANDYDATA NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ 

SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „PRZYSZŁOŚĆ” W KLUCZBORKU 
 

I. Zgłaszający kandydata na członka Rady Nadzorczej : 

 
   1) Ja niżej podpisany członek Spółdzielni ................................................................................................ 

        / imię i nazwisko/ 

 

   2) Adres lokalu, z którego członek wywodzi swoje członkostwo .............................................................. 
            

    

   3) Adres do korespondencji .................................................................................................................................. 

     

    

  4) Numer PESEL .................................................................................................................................    

 

5) Zapoznałem się z klauzulą informacyjną dot. ochrony danych osobowych znajdującą się na str. nr 2. 

  

 

   .......................................        ............................................................ 
             /data /                                   / własnoręczny podpis członka  

                            zgłaszającego kandydata / 

 

ZGŁASZAM KANDYDATA NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ: 

 

 

1) ....................................................................................................................................................... 
           / imię i nazwisko kandydata na członka Rady Nadzorczej / 

 

2)  Adres lokalu, z którego członek wywodzi swoje członkostwo .............................................................. 
  

II. Oświadczenie członka Spółdzielni – kandydata na członka Rady Nadzorczej 

 

 1) Ja niżej podpisany  ................................................................................................................................... 

 

2) Adres lokalu, z którego członek wywodzi swoje członkostwo ............................................................... 

  Oświadczam, że : 

  1) wyrażam zgodę na kandydowanie na członka Rady Nadzorczej w wyborach, które odbędą się 

      na Walnym Zgromadzeniu w  2019r. 

  2) nie  jestem zatrudniony w Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Kluczborku. 

  3) nie posiadam zadłużenia wobec Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Kluczborku. 

4) nie prowadzę działalności konkurencyjnej wobec Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” 

w Kluczborku. 

  5) nie pozostaję w sporze sądowym ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Przyszłość” w Kluczborku. 

  6) liczba kadencji w Radzie Nadzorczej   …….. 

  7) zapoznałem się z klauzulą informacyjną dot. ochrony danych osobowych znajdującą się na str. nr 2. 

 

 

  ............................................                                                  ....................................................................... 
                   /data/       / własnoręczny podpis kandydata 

           na członka Rady Nadzorczej/ 

 

*W załączeniu zgłoszenia lista członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Kluczborku, popierających 

zgłoszonego wyżej kandydata na członka Rady Nadzorczej. 
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KLAUZULA INFORMACYJNA 
 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa 

„Przyszłość” z siedzibą w Kluczborku, ul. Jana Pawła II 5.  

2. Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować pod adresem iod@smkluczbork.pl  

3. Dane osobowe osoby zgłaszającej kandydata oraz kandydata na członka Rady Nadzorczej 

są przetwarzane na podstawie Ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze oraz 

Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych wyłącznie w celach 

związanych z realizacją procesu wyborczego mającego na celu wyłonienie członków Rady 

Nadzorczej.   

4. Dane osobowe osoby zgłaszającej oraz kandydata, który uzyskał członkostwo w Radzie 

przetwarzamy przez okres funkcjonowania Administratora danych. Natomiast dane osoby 

zgłaszającej oraz kandydata, który nie uzyskał członkostwa są przetwarzane przez okres               

3 lat do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń.    

5. Dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: podmiotom 

świadczącym AD usługi niezbędne do realizacji wyżej wskazanych celów, w tym 

partnerom IT, podmiotom realizującym wsparcie techniczne lub organizacyjne na 

podstawie zawartych umów, podmiotom uprawionym na podstawie przepisów prawa. 

6. Mają Państwo prawo do: 

 dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

 sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

 ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

 sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych w związku ze szczególną 

sytuacją; 

 usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie wynika z 

obowiązku prawnego lub sprawowania władzy publicznej; 

 sprzeciwu wobec przetwarzania.  

7. Każda osoba posiada ponadto prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych na niewłaściwe przetwarzanie jej danych.  

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne 

celem realizacji procesu wyborczego w związku z koniecznością wyłonienia członków 

Rady Nadzorczej.  

9. Żądania, oświadczenia i wszelką korespondencję dotyczącą danych osobowych należy 

przesłać w formie pisemnej na podany adres Administratora danych lub na adres mailowy 

[samorzad@smkluczbork.pl].  
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