
...................................................                       ....................................., dnia ............. 2019r. 

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

...................................................            
 (imię, nazwisko i adres zgłaszającego) 

 
 
 
 

Zgłoszenie kandydata 

do Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej  

Lokatorsko – Własnościowej w Trzciance 

na kadencję rozpoczynającą się w roku 2019   

 
 

I. Imię, nazwisko i adres kandydata: 

 

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

 
II. Krótka charakterystyka kandydata uwzględniająca cechy przemawiające za wyborem:  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 
 
         .................................... 
              (podpis zgłaszającego) 

 
 
 
 
Oświadczam, że wyrażam zgodę na kandydowanie do  Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej 
Lokatorsko – Własnościowej w Trzciance na kadencję rozpoczynającą się w roku 2019.  
 
          

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

                                                     (podpis kandydata)    
 
 



Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym zgłoszeniu w celu zgłoszenia i 
uczestnictwa w wyborach kandydatów do Rady Nadzorczej, które odbędą się na Walnym Zgromadzeniu 
Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Trzciance w dniach 18.06.2019r. i 24.06.2019r.  
 
 
 

…………………………………………. 

         (data i czytelny podpis kandydata) 
 
 
 

…………………………………………. 

       (data i czytelny podpis zgłaszającego) 

 
 
 

Zgodnie z art. 13 ust 1 i ust 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. 
informujemy, iż: 

1) Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-
Własnościowa w Trzciance os. Słowackiego 24 64-980 Trzcianka.  

2) Pani / Pana dane osobowe przetwarzane są - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o 
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyłącznie w celu przeprowadzenia wyborów 
kandydatów do Rady Nadzorczej, które odbędą się na Walnym Zgromadzeniu Spółdzielni w dniach 
18.06.2019r. i 24.06.2019r. 

3) Odbiorcami Pani(Pana) danych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych 
na podstawie przepisów prawa. 

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 3 lat od zakończenia postępowania 
wyborczego. 

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 
Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
zgody przed jej cofnięciem. 

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do realizacji w/w celu 
8) Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu. 
 

 

…………………………………………. 

         (data i czytelny podpis kandydata) 

 
 

 

…………………………………………. 

                      (data i czytelny podpis zgłaszającego)
   

 


