PEŁNOMOCNICTWO DO UDZIAŁU
W WALNYM ZGROMADZENIU

Ja niżej podpisany(a) ……………………………………………………………………………………………………………..
PESEL nr …………………………………………………………………………………………………………………………………
Członek Rawickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Rawiczu
zamieszkały(a) przy ul. ……………………………………………………………………………………………………………
udzielam PEŁNOMOCNICTWA Panu(i) …………………………………………………………………………………
PESEL nr ……………………………………………………………………………………………………………………………….
zamieszkałemu(ej) ………………………………………………………………………………………………………………..
Do:

1. Udziału w moim imieniu w …… części Walnego Zgromadzenia członków Rawickiej
Spółdzielni Mieszkaniowej w Rawiczu zwołanym przez Zarząd Spółdzielni na dzień
………………………….. godz. …………………….. w Klubie Neptun w Rawiczu przy
ul. Westerplatte 2.

2. Wykonywania w moim imieniu, prawa głosu we wszystkich sprawach objętych
porządkiem dziennym obrad …… części Walnego Zgromadzenia.

3. Składania podczas Walnego Zgromadzenia, w moim imieniu, wszelkich wniosków i
wyjaśnień, zgodnie z zakresem określonym przez mocodawcę, przy czym wnioski
muszą być złożone na piśmie i dołączone do pełnomocnictwa.

Data …………………………………..

………………………………………………………………
Podpis członka RSM w Rawiczu
udzielającego pełnomocnictwa

…………………………………………………………………..
Podpis pełnomocnika *

*

Oświadczam, że znane są mi zapisy Kodeksu Karnego (Dz.U. 1997 Nr 88; poz. 553) a zwłaszcza art. 270 § 1.
„Kto w celu użycia za autentyczny, podrabia lub przerabia dokument lub takiego dokumentu jako
autentycznego używa podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy
do lat 5.”

Klauzula informacyjna administratora danych dla uczestników Walnego Zgromadzenia
Rawickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Rawiczu z siedzibą
ul. H. Sucharskiego 15, 63-900 Rawicz
Z chwilą przekazania nam swoich danych osobowych Rawicka Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Rawiczu z siedzibą ul. H. Sucharskiego 15, 63-900 Rawicz, staje się administratorem tych
danych.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:
1. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań wynikających z udziału w
Walnym Zgromadzeniu, z Kodeksu Cywilnego , ustawy prawo spółdzielniach
mieszkaniowych i Statutu spółdzielni.
2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres: od momentu zebrania danych
osobowych związanych z udziałem w Walnym Zgromadzeniu przez okres 10 lat. Po
tym okresie dane mogą być przechowywane w celach archiwalnych przez okres 10
lat.
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
4. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom.
5. Jako administrator Twoich danych, zapewniamy Ci prawo dostępu do Twoich danych,
możesz je również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich
przetwarzania. Możesz także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec
Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawa do
przenoszenia danych do innego administratora danych. W przypadku wyrażenia
dobrowolnej zgody, przysługuje Ci prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w
dowolnym momencie co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Informujemy także, że
przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie
przepisów ochrony danych osobowych. Jeżeli chcesz skorzystać z któregokolwiek z
tych uprawnień – skontaktuj się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej pod
adresem biuro@rsmrawicz.pl
6. Twoje dane osobowe nie będą podlegać profilowaniu.

Zarząd
RSM w Rawiczu

