
…………………………, dnia …………………….. 
 

Pełnomocnictwo  
 

Ja, niżej podpisany/a .........................................................................., legitymujący/a się 

dowodem osobistym: seria i nr ………………………….……….. / nr PESEL ...................................., 

będący/a członkiem Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Chrzanowie zamieszkały/a pod 

adresem ........................................................................................................................ niniejszym 

udzielam pełnomocnictwa Panu/Pani ...........................................................................................,  

legitymującemu/ej się dowodem osobistym: seria i nr ………………………….……….. / nr PESEL 

................................................... do udziału i głosowania w moim imieniu na Walnym 

Zgromadzeniu Członków Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Chrzanowie w dniu 

……………………………… 2022r.  

 
 
 

……………………………………………………………………………….  
Własnoręczny, czytelny podpis 

Klauzula informacyjna dla pełnomocnika członka spółdzielni: 

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (RODO), informujemy, iż: 

1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Powszechna Spółdzielnia Mieszkaniowa w Chrzanowie  
z siedzibą w Chrzanowie ul. Kardynała Wyszyńskiego 17, tel. 32 623 47 54, e-mail: psm@psm-ch.pl . 

2. Może Pan/i kontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz  
z wykonywaniem praw przysługujących na mocy RODO z Administratorem z wykorzystaniem powyższych 
danych teleadresowych lub z wyznaczonym u Administratora Inspektorem ochrony danych na adres e-mail: 
iod@psm-ch.pl . 

3. Pani/a dane są przetwarzane w celu umożliwienia udziału poprzez wyznaczonego pełnomocnika w Walnym 
Zgromadzeniu Członków Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Chrzanowie, na podstawie obowiązku 
ciążącego na administratorze, wynikającym z prawa spółdzielczego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). 

4. Posiada Pan/i prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). 
Przysługuje Pani/u także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na 
przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne 
do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne 
podstawy przetwarzania.  

5. Ma Pan/i prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie realizowane przez Administratora do Prezesa UODO. 
6. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym 

Zgromadzeniu Członków Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Chrzanowie. 
7. Pani/a dane mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa. 

Administrator może także udostępnić dane podmiotom, z którymi Administrator podpisał umowy 
powierzenia przetwarzania danych. 

8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa spółdzielczego oraz ustawy  
o narodowym zasobie archiwalnym. 

9. Pani/a dane zostały Administratorowi udostępnione przez osobę nadającą niniejsze pełnomocnictwo  
w zakresie w nim wskazanym.  


