
ZGŁOSZENIE 

kandydata na delegata na Zjazd Przedkongresowy w związku ze zwołaniem  

VII Kongresu Spółdzielczości 

 

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

członka Spółdzielni Mieszkaniowej „Zacisze” w Oleśnicy zamieszkałego 

w ……………………………….. ul. ……………………………………… nr ……………… 

jako kandydata na delegata na Zjazd Przedkongresowy w związku ze zwołaniem VII 

Kongresu Spółdzielczości. 

Lp. Nazwisko i imię Adres zamieszkania Czytelny podpis 
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UWAGA : Zgłoszenia kandydata mogą dokonywać tylko członkowie Spółdzielni.  

 



KLAUZULA INFORMACYJNA  
SM ZACISZE W OLEŚNICY  

 
1. Kto jest administratorem moich danych osobowych? 

Administratorem Pana/i danych osobowych jest SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ZACISZE" w 
Oleśnicy z siedzibą w Oleśnicy, ul. Kochanowskiego 5, 56-400 Oleśnica, wpisana do rejestru 
przedsiębiorców pod numerem KRS 0000048980 (dalej: Administrator lub Spółdzielnia).  
 

2. Jak mogę skontaktować się z Administratorem?  
Z Inspektorem Ochrony Danych Administratora można skontaktować się przez adres e-mail: 
kontakt@odoportal.pl w każdym przypadku, w którym mają Państwo pytania, co do sposobu 
przetwarzania Państwa danych osobowych.  
 

3. W jakim celu przetwarzane będą moje dane osobowe?  
Pana/i dane osobowe przetwarzane będą w celu zweryfikowania, czy doszło do prawidłowego, tj. 
zgodnego ze Statutem Spółdzielni, zgłoszenia kandydata do pełnienia funkcji delegata Spółdzielni na 
Zjazd Przedkongresowy w związku ze zwołaniem VII Kongresu Spółdzielczości. 
 

4. Jaka jest podstawa prawna przetwarzania moich danych osobowych? 
Przetwarzanie danych osobowych będzie odbywać się w oparciu o § 45 w. zw. z § 43 ust. 7 Statutu 
Spółdzielni w związku z § 33 ust. 2 Statutu Spółdzielni, zgodnie z którymi kandydatów na delegatów 
Spółdzielni na Zjazd Przedkongresowy w związku ze zwołaniem VII Kongresu Spółdzielczości zgłaszać 
mogą jej Członkowie, którzy podpiszą wniosek własnoręcznym podpisem. Obowiązek podania adresu 
zamieszkania Członków również wynika z przywołanych powyżej przepisów Statutu. W ograniczonym 
zakresie podstawą przetwarzania Pana/i danych osobowych mogą być również uzasadnione prawnie 
interesy Spółdzielni wyrażające się w zabezpieczeniu prawidłowego przebiegu postępowania.  
 

5. Jak długo moje dane osobowe będą przetwarzane?  
Administrator będzie przetwarzał dane przez okres niezbędny dla realizacji celu przetwarzania, tj. 
przez czas trwania postępowania rekrutacyjnego, a po jego zakończeniu okres niezbędny do 
udokumentowania jego prawidłowego przebiegu.  
 

6. Czy moje dane osobowe będą komuś przekazywane?  
Dane osobowe przekazane Administratorowi nie będą udostępniane podmiotom trzecim w sytuacjach 
innych niż wymaganych przepisami prawa. Dane mogą być przekazywane innym podmiotom, które 
przetwarzają dane w imieniu Administratora, którym Administrator danych może zlecić wykonywanie 
pewnych technicznych czynności w związku z przetwarzaniem danych osobowych (np. współpracujące 
kancelarie prawne, informatycy odpowiedzialni za zasoby informatyczne Administratora), co 
każdorazowo odbywać się będzie na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych 
osobowych.  
 

7. Czy muszę przekazywać swoje dane osobowe?  
Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, ale odmowa ich przekazania uniemożliwić może 
przyjęcie, że doszło do prawidłowego, tj. zgodnego ze Statutem Spółdzielni, zgłoszenia kandydata do 
pełnienia funkcji delegata Spółdzielni na Zjazd Przedkongresowy w związku ze zwołaniem VII Kongresu 
Spółdzielczości.  
 

 


