
Pełnomocnictwo do udziału na Walnym Zgromadzeniu Członków 

Wieruszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w dniu 27.06.2022 r. 

 

Ja niżej podpisany/a …………………………………………………..…. PESEL …...…………………. 

Członek Wieruszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, nr członkowski …………………………….……. 

zamieszkały/a …………………………………………………………………………………………….. 

udzielam pełnomocnictwa Panu/i 

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

zamieszkały/a ………………………………………………………………………………………… do: 

- udziału w moim imieniu w posiedzeniu Walnego Zgromadzenia Członków Wieruszowskiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej zwołanego na dzień 27.06.2022 r. godz. 16.00 w Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II 

w Wieruszowie ul. Warszawska 123a,  

- wykonywania w moim imieniu prawa głosu we wszystkich sprawach objętych porządkiem obrad tego 

Zgromadzenia, 

- składania podczas Walnego Zgromadzenia w moim imieniu wniosków i zapytań. 

 

 

……………………………………  ………………..………………………………………………. 
         (miejscowość, data)          (czytelny podpis członka Spółdzielni udzielającego pełnomocnictwa) 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

1. Administratorem danych osobowych Członka i Pełnomocnika jest Wieruszowska Spółdzielnia Mieszkaniowa, 98-400 Wieruszów, ul. Ludwika Waryńskiego 

37, NIP 6190013309, adres email: biuro@wsm-wieruszow.net. 

2. Dane osobowe przetwarzane są w celu w celach realizacji zadań, obowiązków i uprawnień określonych w Statucie oraz regulaminach Spółdzielni, a także 

powszechnie obowiązujących przepisach prawa, a związanych z prowadzeniem działalności zarządzania i administrowania nieruchomościami. 

3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Członka i Pełnomocnika przysługują następujące uprawnienia: 

1) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych; 

2) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; 

3) prawo żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym); 

4) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

5) prawo do przenoszenia danych osobowych. 

4. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 

5. Administrator informuje, że w niektórych sytuacjach dane osobowe będą przekazywane, jeśli będzie to konieczne, abyśmy mogli wykonywać nasze obowiązki. 

Odbiorcami danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, którzy wskażą podstawę 

prawną i interes prawny. 

6. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji umowy, a po tym okresie przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywanie 

danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. 

7. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. 

8. Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. 

9. Podane dane osobowe przetwarzane są w formie papierowej i elektronicznej (systemy informatyczne Administratora).  

10. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i niezbędnym do wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku 

z realizacją celów i prowadzonym przez niego przedmiotem działalności. 

11. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich 

przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi 

przepisami powszechnie obowiązującego prawa. 

 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią klauzuli informacyjne. 

 

 

 

 

 

……………………………………   ………………..………………………………………………. 
         (czytelny podpis pełnomocnika)          (czytelny podpis członka Spółdzielni udzielającego pełnomocnictwa) 


