
P E Ł N O M O C N I C T W O 

do udziału w Walnym Zgromadzeniu Członków S.M. „Rodzina Kolejowa” w Białymstoku 
(pełnomocnictwo należy wypełnić czytelnie) 

  

Ja, niżej podpisany/a ………………………………………………………………..…, posługujący/a się numerem 

ewidencyjnym PESEL ……………………….…………, będący/a członkiem Spółdzielni Mieszkaniowej „Rodzina 

Kolejowa” w Białymstoku, zamieszkały/a ……………………………………………………………………………………………. 

upoważniam Pana/Panią  ………………………………………………………………………………. posługującego/ą się 

numerem ewidencyjnym PESEL………………..…..……………, do: 

1) udziału, w moim imieniu, w posiedzeniu ……. części Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni 

Mieszkaniowej „Rodzina Kolejowa” w Białymstoku, zwołanej przez Zarząd Spółdzielni na dzień 

…………………….. roku, na godzinę 17:00, w siedzibie ………………………………………………………………………. 

w Białymstoku,  

2) wykonywania prawa głosu we wszystkich sprawach, objętych porządkiem obrad tego 

Zgromadzenia, 

3) składania podczas Zgromadzenia, w moim imieniu, wszelkich wniosków, wyjaśnień, jak też żądania 

wyjaśnień od Zarządu w sprawach objętych porządkiem obrad tego Zgromadzenia.  

  

 

…………….……………………………, dnia …………………………                                            ……………………………………… 
                  (miejscowość)                                                       (data)                                                                                                     (czytelny podpis) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Klauzula informacyjna  

o przetwarzaniu danych osobowych pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu 

Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Rodzina Kolejowa” w Białymstoku 

 
Oświadczam, iż jestem świadomy, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach 

mieszkaniowych, lista pełnomocnictw podlega odczytaniu po rozpoczęciu Walnego Zgromadzenia, a 

pełnomocnictwo jest załączone do protokołu. 

 

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

               /data i czytelny podpis pełnomocnika/ 
 

Oświadczam, iż zostałem poinformowany, iż: 

 

1. Administratorem moich danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Rodzina Kolejowa” z siedzibą w 

Białymstoku, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 3, 15-888 Białystok (zwana dalej „Spółdzielnią”). 

2. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Rodzina Kolejowa” wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych. Kontakt do Inspektora 

Ochrony Danych e-mail: iod@sm-rodzinakolejowa.pl 

3. Dane osobowe Pełnomocnika będą przetwarzane: 

1) w celu wykonywania statutowej i ustawowej działalności Spółdzielni, wynikającej z ustawy z dnia 16.09.1982 r. 

Prawo spółdzielcze, ustawy z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (w szczególności art. 8/3 ust 1/1 

niniejszej ustawy) oraz statutu Spółdzielni tj. realizacji praw i obowiązków nałożonych na Spółdzielnię w zakresie 

udziału Pełnomocnika w posiedzeniu Walnego Zgromadzenia i wykonywania przez niego uprawnień z tego 

wynikających, w celu jego identyfikacji - na podstawie art. 6 ust 1 pkt c) RODO.  

2) w przypadku podania dodatkowych danych osobowych w zakresie wykraczającym poza dane osobowe niezbędne do 

przetwarzania, z uwagi na obowiązek minimalizacji przetwarzanych danych osobowych oraz cel ich przetwarzania (tj. 

imię, nazwisko, nr PESEL) jeżeli nie są one niezbędne do identyfikacji, a zostały dobrowolnie podane w dokumencie 

pełnomocnictwa - będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody tj. na podstawie art. 6 ust 1 pkt a) RODO. 

3) w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania 

faktów, co jest prawnie uzasadnionym interesem Spółdzielni na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. 

4. Odbiorcą danych osobowych Pełnomocnika może być podmiot lub organ upoważniony na podstawie przepisów prawa 

oraz podmiot działający na zlecenie Administratora danych, w tym podmiot świadczący usługi IT w zakresie 

serwisowania i usuwania awarii, operatorzy obsługujący systemy informatyczne oraz podmioty rozliczające media, jak 

również podmioty świadczące usługi utrzymania technicznego/porządkowego zasobów Spółdzielni. 

5. Dane osobowe Pełnomocnika będą przechowywane przez okres 10 lat. Po tym okresie dane mogą być przechowywane 

w celach archiwalnych przez czas niezbędny do obrony roszczeń i realizacji zadań wynikających z ustaw szczególnych, 

w tym z dnia 14.07.1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

6. Podanie przez Pełnomocnika danych osobowych jest dobrowolne, ale podanie ich w zakresie niezbędnym do 

identyfikacji Pełnomocnika jest warunkiem koniecznym do udziału w posiedzeniu Walnego Zgromadzenia i 

wykonywania przez Pełnomocnika uprawnień z tego wynikających. Powierzone dane będą dołączone do protokołu 

Walnego Zgromadzenia. W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody Pełnomocnik posiada 

prawo cofnięcia jej w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

7. Pełnomocnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, oraz usunięcia 

w przypadku zaistnienia przesłanki z art. 17 RODO, jak również przenoszenia danych w przypadku i na zasadach 

przewidzianych w art. 20 RODO. Ponadto Pełnomocnikowi  przysługuje prawo do żądania ograniczenia przetwarzania, 

w przypadkach określonych w art. 18 RODO. Pełnomocnikowi przysługuje prawo do złożenia sprzeciwu na podstawie 

art. 21 RODO. 

8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora danych narusza przepisy RODO, Pełnomocnikowi 

przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

9. Podane dane osobowe Pełnomocnika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 

profilowania. 

10. Podane przez Pełnomocnika dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.   

 

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

    /data i czytelny podpis pełnomocnika/ 

 

 

 

 

https://www.sm-rodzinakolejowa.pl/kontakt/


WYRAŻENIE ZGODY  

NA PRZETWATARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

PEŁNOMOCNIKA DO UDZIAŁU W WALNYM ZGROMADZENIU CZŁONKÓW 

SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „RODZINA KOLEJOWA” W BIAŁYMSTOKU 

 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie, przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Rodzina Kolejowa” w 

Białymstoku, moich danych osobowych podanych w pełnomocnictwie - w zakresie wykraczającym poza 

dane osobowe niezbędne do identyfikacji Pełnomocnika (tj. imię, nazwisko, nr PESEL) - w celu 

realizacji obowiązku prawnego nałożonego na Spółdzielnię w zakresie udziału Pełnomocnika w 

posiedzeniu Walnego Zgromadzenia i wykonywania przez Pełnomocnika uprawnień z tego 

wynikających. 

 

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

    /data i czytelny podpis pełnomocnika/ 


