
(wzór pełnomocnictwa)* 

 

……………………………………….., dn. …………………………….. 

 

P E Ł N O M O C N I C T W O 

 

Ja niżej podpisany/a …………………………………………………………………………………………., 
legitymujący/a się dowodem osobistym nr …………………………………………będący/a 
członkiem Spółdzielni Mieszkaniowej „Centrum – Wola” w Warszawie, 
któremu/ej przysługuje prawo do lokalu nr …………………….. w budynku przy  
ul. ……………………………………………………………………..… upoważniam Pana / Panią 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 

legitymującego/ą się dowodem osobistym nr …………………………………………………… 
do udziału w moim imieniu w pełnym zakresie w Walnym Zgromadzeniu 
Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Centrum – Wola” w dniu 
…………………………………………. 

 

…………………………………………………… 
  (podpis członka Spółdzielni) 

 

 

 

*powyższy wzór można wykorzystać do umocowania osoby trzeciej do reprezentacji członka 
w Walnym Zgromadzeniu Członków, należy go opatrzyć własnoręcznym podpisem i przekazać 
pełnomocnikowi, który ma obowiązek dostarczyć pełnomocnictwo w oryginale przed 
wyznaczoną godziną rozpoczęcia zebrania, zgodnie z zawiadomieniem o zwołaniu Walnego 
Zgromadzenia Członków Spółdzielni. 

 

Informacja o sposobie przetwarzania danych osobowych w pełnomocnictwie: 

1. Administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (dalej jako: RODO) wskazanych w powyższym oświadczeniu danych osobowych jest  
S.M. „Centrum – Wola” z siedzibą przy ul. Siedmiogrodzkiej 11 w Warszawie, 01-232 
Warszawa, tel. 22 632-27-50, e-mail: sekretariat@smcentrumwola.pl. 
2. Dane osobowe będą przetwarzane: 
- do celu przyjęcia pisemnego oświadczenia woli (pełnomocnictwa) o udzieleniu upoważnienia 
do reprezentowania podczas obrad Walnego Zgromadzenia, 



 
- w celach archiwizacyjnych związanych z koniecznością przechowywania protokołu Walnego 
Zgromadzenia zgodnie z treścią art. 83 ust. 11 ustawy z 15.12.2000r. o spółdzielniach 
mieszkaniowych w zw. Z art. 41 § 5 ustawy z 16.09.1982r. Prawo spółdzielcze, co stanowi 
obowiązek prawny ciążący na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). 
3. Dane osobowe mogą być udostępniane następującym podmiotom: kancelarii prawnej 
obsługującej Spółdzielnię, audytorom, lustratorom w związku z obowiązkowym badaniem 
lustracyjnym Spółdzielni. 
4. Dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 
5. Dane osobowe zawarte w formularzu pełnomocnictwa będą przetwarzane przez okres co 
najmniej 10 lat zgodnie z wymogami art. 41 § 5 ustawy z dn. 16.09.1982r. Prawo spółdzielcze. 
11. Każdy, czyje dane osobowe są przetwarzane przez administratora ma prawo żądania 
dostępu do swoich danych osobowych, prawa ich sprostowania, usunięcia lub żądania 
ograniczenia przetwarzania na zasadach i w przypadkach przewidzianych w przepisach RODO. 
12. Każdemu, czyje dane przetwarza administrator przysługuje prawo wniesienia skargi do 
organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
13. Odmowa podania danych osobowych skutkuje brakiem możliwości złożenia skutecznego 
pełnomocnictwa i realizacji uprawnień z niego wynikających. 
 
 
 
 
 

……………………………………………………………………………… 
              (podpis członka Spółdzielni – Mocodawcy) 

 

 

OŚWIADCZENIE OSOBY UPOWAŻNIANEJ 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez S.M.  
„Centrum – Wola” w związku z upoważnieniem do reprezentowania członka powyższej 
Spółdzielni na Walnym Zgromadzeniu. 

Potwierdzam zapoznanie się z klauzulą informacyjną. 

 
 
 

…………………………………………………… 
               (podpis osoby upoważnianej) 

 


