
Pełnomocnictwo do wykonywania prawa głosu w ramach pisemnego 

głosowania przez Walne Zgromadzenie Członków Poznańskiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej „Winogrady” w Poznaniu 

(pełnomocnictwo należy wypełnić czytelnie) 

Ja, niżej podpisany/a ……………………………………………………………………………………… posługujący/a 

się numerem ewidencyjnym PESEL ……………………………………………… będący/a członkiem 

Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Winogrady” w Poznaniu zamieszkały/a 

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

Upoważniam:  

Pana/Panią …………………………………………………..…………………………………………………………………………… 

posługującego/ą się numerem ewidencyjnym PESEL ………………………………………   

do wykonywania prawa głosu w ramach pisemnego głosowania przez Walne 

Zgromadzenie Członków Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Winogrady”  

w Poznaniu w dniu 28 maja 2022 roku w godzinach od 8.00 do 20.00  

w Osiedlowym Domu Kultury …………………………… na os. ……………………………..…… 

w Poznaniu.  

Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. 

 

 

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

     (data)                                   (imię i nazwisko członka) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Powyższe pełnomocnictwo przyjmuję i jednocześnie zgodnie z art. 7 ust 2 RODO wyrażam wyraźną 

i dobrowolną zgodę na przetwarzanie i zbieranie moich danych osobowych przez Poznańską 

Spółdzielnię Mieszkaniową „Winogrady” w Poznaniu w celu reprezentowania mojego Mocodawcy 

zgodnie z treścią udzielonego mi pełnomocnictwa, którego zakres został powyżej opisany. 

Jednocześnie oświadczam, że moja zgoda spełnia wszystkie warunki, o których mowa w art. 7 RODO, 

m.in. w zakresie, dobrowolności podania, celu przetwarzania moich danych, prawie do wglądu do 

zgody oraz możliwości jej wycofania w każdym czasie. 

 

……………………….……………………. 

czytelny podpis pełnomocnika 

 

Pełnomocnictwo zostało ustanowione w oparciu o art. 8³ ust 1¹ ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 

o spółdzielniach mieszkaniowych ( tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku, poz 845) o brzmieniu: „Członek 

spółdzielni może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika. 

Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Pełnomocnictwo powinno być 

udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu Komisji Skrutacyjnej 

GŁOSOWANIA UCHWAŁ PRZEZ WALNE ZGROMADZENIE NA PIŚMIE w dniu 28 maja 2022 roku.  

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PEŁNOMOCNIKÓW 

NA WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁDZIELNI 

Zgodnie z art. 13 i 14 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) – zwanym dalej RODO, uprzejmie informujemy, iż:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa 

„Winogrady” w Poznaniu. 

2. Z Inspektorem ochrony danych w PSM „Winogrady” w Poznaniu można się skontaktować pod adresem 

os. Przyjaźni 125B, 61-686 Poznań lub drogą elektroniczną e mail: iod@psmwinogrady.pl. 

3. Dane osobowe przetwarzane są w celu udziału Pana / Pani na Walnym Zgromadzeniu Spółdzielni jako 

pełnomocnika, na podstawie art. 6 ust 1 pkt c RODO. 

4. Pani/Pana dane będą przetwarzane w zakresie imię, nazwisko, numer PESEL. 

5. Dane osobowe mogą być ujawniane odbiorcom: uczestnikom Walnego Zgromadzenia Spółdzielni, 

członkom Spółdzielni, pracownikom oraz współpracownikom Spółdzielni oraz instytucjom 

upoważnionym z mocy prawa. 

6. Dane osobowe nie będą przekazywane do Państw trzecich.  

7. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z terminami przechowywania akt obowiązującymi w 

Spółdzielni. 

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, jak również 

prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,  

9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu reprezentowania Mocodawcy.  

11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również  

w formie profilowania. 

 

……………………….…………………………. 

czytelny podpis pełnomocnika 

 


