………………………………………..

Warszawa, dnia ………………………

(nazwisko i imię kandydata)

ul. ……………………………….…..
Warszawa

OŚWIADCZENIE
o wyrażeniu zgody na kandydowanie
do Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Bródno”

Stosownie do § 11 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia (Uchwała nr 11/2018
Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Bródno” z dnia 4, 5, 6, 7 czerwca
2018 r.) ja niżej podpisany ………………………………..………. – członek Spółdzielni
Mieszkaniowej „Bródno” oświadczam, iż wyrażam zgodę na kandydowanie na członka
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Bródno” w Warszawie z Osiedla
……………………………………….

……………………………………….
(własnoręczny podpis kandydata)

Klauzula informacyjna dla kandydatów na członków Rady Nadzorczej SM „Bródno”.
W związku z art 13 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), zwanego dalej RODO (Dz. Urz. UE. L nr 119, str. 1), Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Bródno” informuje:
1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych, w rozumieniu art 4 pkt 7 RODO
Spółdzielnia Mieszkaniowa Bródno, 03-214 Warszawa ul. Krasnobrodzka 11
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem
iod@smbrodno.pl lub pocztą tradycyjną pod adresem Administratora danych z dopiskiem
„Dane osobowe”.
3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO wyłącznie w celu
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, tj. w celu uczestnictwa
w Walnym Zgromadzeniu Spółdzielni Mieszkaniowej „Bródno” w 2019 roku, na podstawie
przepisów ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz.U. 1982 nr 30 poz. 210
z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U.
2018, poz. 845).
4. Odbiorcą danych osobowych będzie Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
5. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje imię, nazwisko, numer dokumentu
tożsamości, adres.
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne dla realizacji
celu, a następnie przez okres niezbędny do dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń oraz
wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. obowiązek poddania się lustracji – 10 lat).
7. Osoba której dane są przetwarzane ma prawo do
a) dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia
czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania
oraz do otrzymania ich kopii,
b) sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe
lub niekompletne,
c) żądania od Administratora usunięcia danych,
d) żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych,
e) przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi
danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi,
f)

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

g) wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego – tj. do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa
8. Podanie danych osobowych jest niezbędne i wynika z przepisów ustawy prawo spółdzielcze,
ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, kodeksu cywilnego i innych regulacji szczególnych
określonych w odrębnych przepisach.
9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Zapoznałem się

………………………………………..
(własnoręczny podpis kandydata do RN)

