
Rybnik, dnia ............................. 
 

 
Zgłoszenie Kandydata na członka Rady Nadzorczej  
Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Rybniku 

 
 
Zgłaszam/y ............................................................................................................, 

zamieszkałego/ej w Rybniku ..........................................................................................., członka 

Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe”, na Kandydata do Rady Nadzorczej. 

Imię, nazwisko, adres zgłaszającego      Podpis 

 
1. .......................................................................................................  .............................................. 

2. .......................................................................................................  .............................................. 

3. .......................................................................................................  .............................................. 

4. .......................................................................................................  .............................................. 

5. .......................................................................................................  .............................................. 

6. .......................................................................................................  .............................................. 

7. .......................................................................................................  .............................................. 

8. .......................................................................................................  .............................................. 

9. .......................................................................................................  .............................................. 

10. .......................................................................................................  .............................................. 

11. .......................................................................................................  .............................................. 

12. .......................................................................................................  .............................................. 

13. .......................................................................................................  .............................................. 

14. .......................................................................................................  .............................................. 

15. .......................................................................................................  .............................................. 

INFORMACJA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZGODNIE Z ART. 13 RODO 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, 

str. 1) – dalej RODO informuję, iż: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych w związku ze złożonym przez Państwa zgłoszeniem Kandydata na 

członka Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Południe” w Rybniku jest Spółdzielnia Mieszkaniowa 

,,Południe” z siedzibą w Rybniku przy Os. Południe 37. 



2. Informujemy, że w zw. ze złożonym zgłoszeniem, o którym mowa w ust. 1 przetwarzane są Państwa dane 

osobowe tzn. imię, nazwisko. 

3. Informujemy, że podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt. c RODO tzn. 

przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. 

4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu zgłoszenia kandydata na członka Rady Nadzorczej Spółdzielni 

Mieszkaniowej ,,Południe” w Rybniku. 

5. Informujemy, że przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 

sprzeciwu. W celu realizacji wymienionych praw należy przesłać na podany adres e-mailowy żądanie, e-mail: 

smpoludnie.iod@kpgsulkowski.pl. 

6. Informujemy, że został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych Osobowych, który jest dostępny pod numerem 

telefonu 784 024 233 oraz e-mail smpoludnie.iod@kpgsulkowski.pl. 

7. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO. 

8. Nie istnieje możliwość zaprzestania przetwarzania danych osobowych, jeżeli zakres przetwarzanych danych 

wynika wprost z przepisów prawa. Państwa dane będą przetwarzane przez okres wynikający z podstawy prawnej 

ich przetwarzania. 

9. Państwa dane osobowe zostaną przekazane osobom trzecim na podstawie obowiązujących przepisów tj. ustawy z 

dnia 16 września 1982 r. prawo spółdzielcze i ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych. 

10. Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu oraz profilowaniu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:smpoludnie.iod@kpgsulkowski.pl


Rybnik, dnia .................................. 
..................................................................... 
imię i nazwisko 
 
..................................................................... 
adres 
 
..................................................................... 
tel. 

Oświadczenie 
 
 Wyrażam zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej 

„Południe” w Rybniku.  

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Południe”  

z siedzibą w Rybniku Os. Południe 37, w szczególności z §79 ust. 6 Statutu, tj.: ,,Do Rady 

Nadzorczej nie mogą kandydować członkowie, którzy zalegają lub zalegali wobec Spółdzielni z 

zapłatą opłat,  

o których mowa w §§38-40 Statutu, w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed dniem upływu terminu 

zgłaszania kandydatów”. W związku z powyższym jestem świadomy, że Spółdzielnia będzie 

przetwarzała moje dane osobowe, m.in. o ewentualnym zadłużeniu. 

 

.......................................................... 
podpis 

 

INFORMACJA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZGODNIE Z ART. 13 RODO 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, 

str. 1) – dalej RODO informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w związku z wyrażoną przez Panią/Pana zgodą na 

kandydowanie na członka Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Południe” w Rybniku jest Spółdzielnia 

Mieszkaniowa ,,Południe” z siedzibą w Rybniku przy Os. Południe 37. 

2. Informujemy, że w zw. ze złożonym oświadczeniem, o którym mowa w ust. 1 przetwarzane są Pani/Pana dane 

osobowe tzn. imię, nazwisko, numer członkowski, informacja o zadłużeniu wobec Spółdzielni zgodnie z §79 ust. 6 

Statutu. 

3. Informujemy, że podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: art. 6 ust. 1 pkt. c RODO tzn. 

przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury na członka Rady 

Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Południe” w Rybniku na Walnym Zgromadzeniu. 

5. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu 

i cofnięcia zgody. W celu realizacji wymienionych praw należy przesłać na podany adres e-mailowy żądanie,  

e-mail: smpoludnie.iod@kpgsulkowski.pl. 

6. Informujemy, że został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych Osobowych, który jest dostępny pod numerem 

telefonu 784 024 233 oraz e-mail smpoludnie.iod@kpgsulkowski.pl. 

7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO. 

8. Nie istnieje możliwość zaprzestania przetwarzania danych osobowych, jeżeli zakres przetwarzanych danych 

wynika wprost z przepisów prawa. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres wynikający z podstawy 

prawnej ich przetwarzania. 

9. Pani/Pana dane osobowe zostaną przekazane osobom trzecim na podstawie obowiązujących przepisów tj. ustawy 

z dnia 16 września 1982 r. prawo spółdzielcze i ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych. 

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu oraz profilowaniu. 


