Zgłoszenie i lista poparcia kandydata (członka Spółdzielni - osoby fizycznej)
do Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Piast” we Wrocławiu.
Dane kandydata:
Imię i nazwisko ...................................,
Adres ........................................................................................

Nazwisko i imię
L.p. CZŁONKA SM „PIAST”
we Wrocławiu

Adres

Podpis

1.
Każda osoba podpisując niniejszą listę, jednocześnie oświadcza, że jest
członkiem Spółdzielni Mieszkaniowej „Piast” we Wrocławiu.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Ja, niżej podpisana/ny wyrażam zgodę̨ na przetwarzanie moich danych
osobowych w podanym wyżej zakresie przez Spółdzielnię̨ Mieszkaniową
„Piast” we Wrocławiu. Zapoznałem(-am) się̨ z treścią̨ klauzuli informacyjnej, w
tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz
poinformowano mnie, że:
1) administratorem podanych danych osobowych jest Spółdzielnia
Mieszkaniowa „Piast” we Wrocławiu, ul. Bulwar Ikara 10B, 54-130 Wrocław,
2) dane przetwarzane będą̨ zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (Dz.U.2018.1000 z dnia 2018.05.24) i rozporządzeniem
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) w celach
związanych z działalnością̨ Spółdzielni,
3) dane będą̨ przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych
celów, zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach prawa,
4) odbiorcami danych osobowych będą̨ podmioty upoważnione przepisami
prawa,
5) przysługuje mi m.in. prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich
poprawiania,
6) dane osobowe podaję dobrowolnie.
______________________

(podpis osoby popierającej)

Oświadczenie Kandydata (członka Spółdzielni - osoby fizycznej) na członka Rady
Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „PIAST”
we Wrocławiu

Ja,

niżej

podpisany

................................................

-

członek

Spółdzielni

Mieszkaniowej „Piast” we Wrocławiu, zgodnie z § 4 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „PIAST” we Wrocławiu oświadczam, że nie zajmuję się̨
interesami konkurencyjnymi wobec Spółdzielni, a w szczególności nie jestem wspólnikiem,
ani członkiem władz przedsiębiorców prowadzących działalność́ konkurencyjną wobec
Spółdzielni a także nie świadczę̨ usług na rzecz Spółdzielni. Jednocześnie oświadczam, że nie
pozostaje z członkami Zarządu lub kierownikami bieżącej działalności gospodarczej
Spółdzielni w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w
linii prostej i w drugim stopniu linii bocznej.

__________________

