
………………………, dnia ……………………….. 

 

Pełnomocnictwo szczególne  

do głosowania w sprawie podjęcia na piśmie uchwał przez  

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Bacieczki” w Białymstoku  

 

Ja, niżej podpisany, ………………………………………………………………………………., członek 

Spółdzielni Mieszkaniowej „Bacieczki” w Białymstoku, któremu przysługuje prawo do lokalu przy ul. 

……………………………………………………………..……. w Białymstoku, udzielam pełnomocnictwa 

Panu/Pani ………………………………………..…………………….., nr PESEL ………………………...… 

do zagłosowania w moim imieniu w sprawie uchwał Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej 

„Bacieczki” w Białymstoku podejmowanych na piśmie w dniu 27 lipca 2022 r.  

 

………………………………………… 

podpis   

 

 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA  

dla pełnomocnika do Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej  
Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 

roku 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, informuję że: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bacieczki” w Białymstoku ul. 

Swobodna 25, 15-756 Białystok, zwana dalej Administratorem. 
2. W sprawach dotyczących ochrony Pani/Pana danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony 

Danych. Kontakt jest możliwy za pomocą poczty e-mail: iod@smbacieczki.pl lub za pomocą korespondencji 

tradycyjnej wysłanej na adres siedziby Administratora. 
3. Administrator Danych przetwarza dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska i nr PESEL pełnomocnika, na 

podstawie przepisu prawa - art. 6 ust. 1 lit c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego 

ciążącego na Administratorze) w związku z art. 83 ust. 11 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach 

mieszkaniowych.   
4. Dane osobowe są przetwarzane w celu uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółdzielni Mieszkaniowej 

„Bacieczki” w Białymstoku.  
5. Dane mogą/będą udostępniane na podstawie i w granicach prawa innym odbiorcom tj. organom publicznym i innym 

podmiotom uprawnionym do dostępu lub otrzymania danych.  
6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.  
7. Pozyskane dane będą przechowywane przez okres 10 lat od dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia oraz przez 

dalszy czas niezbędny do archiwizacji określony przepisami prawa oraz ewentualnie czas niezbędny do rozpoznania 

wszelkich roszczeń związanych z odbyciem i podjęciem uchwał przez Walne Zgromadzenie.  
8. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania swoich danych osobowych, 

usunięcia swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, przeniesienia swoich 

danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, chyba, że realizacja tych 

praw nie jest zgodna z przepisami obowiązującego prawa oraz z RODO. 
9. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy RODO – 

osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do: Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych - ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 
10. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia. W przypadku 

niepodania danych nie będzie możliwy udział Pełnomocnika w Walnym Zgromadzeniu Spółdzielni Mieszkaniowej.  
11. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.  
 


