
 

PEŁNOMOCNICTWO 

 

Ja niżej podpisany/a (imię i nazwisko) ………………………………………………… 

PESEL ……………………,  zamieszkały/a przy ul. ……………..…………………… 

legitymujący/a się dowodem osobistym seria ……………….. Nr …………..……  

będąc członkiem SM „Osiedle Wilanów”, udzielam niniejszym pełnomocnictwa:  

Panu/i (imię i nazwisko) ……………………….. 

………………………………………………………… PESEL ……………….……, 

do reprezentowania mnie i udziału w moim imieniu w podejmowaniu uchwał przez 

Walne Zgromadzenie SM „Osiedle Wilanów” w Warszawie na piśmie, zarządzonym na 

dzień 25 września 2021  r., w szczególności do oddania w moim imieniu głosu na 

piśmie. 

 

                   Podpis mocodawcy 

………………………………… 

 

 

OŚWIADCZENIE PEŁNOMOCNIKA 

 

Ja niżej podpisany/a (imię i nazwisko) ………………………………………………… 

PESEL …………………………………, ustanowiony pełnomocnikiem Pana/i                                       

………………………………………………….…….. do reprezentowania i udziału w 

jej/jego imieniu w podejmowaniu uchwał przez Walne Zgromadzenie SM „Osiedle 

Wilanów” w Warszawie na piśmie, zarządzonym na dzień 25 września 2021r. 

oświadczam, że nie zostałem ustanowiony pełnomocnikiem  w powyższym zakresie 

przez innego członka SM „Osiedle Wilanów”. 

 

  Podpis pełnomocnika 

  …………………………………  

 



 

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „OSIEDLE WILANÓW” 

ul. Niemirowska 1 lok. 4 

02-921 Warszawa 

Tel. 22 842 64 71; 842 11 87; 642 76 57 

 

Klauzula informacyjna zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa 

w zakresie ochrony danych osobowych (tzw. RODO). 

 

Szanowni Państwo, 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych RODO w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanego: „RODO”), informujemy, że: 

 

1. Administratorem danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle 

Wilanów” z siedzibą w Warszawie (02-921) przy ul. Niemirowskiej 1 lok.4, 

KRS 0000006346, tel. 22 842 11 87, email: sekretariat@smoswilanow.pl. 

2. Dane osobowe przetwarzane są przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Osiedle Wilanów” 

na podstawie art. 1 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych 

oraz §4 i §5 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Wilanów”, w celu: 

a) zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb członków Spółdzielni, ich 

rodzin oraz osób nie będących członkami Spółdzielni; 

b) spełnienia obowiązku zarządzania i administrowania nieruchomościami 

stanowiącymi mienie Spółdzielni oraz mienie powierzone; 

c) przeprowadzenia procedury głosowania na piśmie uchwał przez Walne 

Zgromadzenie SM „Osiedle Wilanów” w Warszawie. 
 

3. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania, konsekwencja niepodania 

danych jest brak możliwości realizacji przez administratora zadań ustawowych 

i statutowych. 

4. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo 

wniesienia sprzeciwu oraz skargi do organu nadzorczego. 

5. Dane osobowe mogą być przekazywane upoważnionym odbiorcom danych osobowych, 

którzy wskażą podstawę prawną i interes prawny. 

6. Dane osobowe będą przechowywane w terminie ustawowym zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa oraz do czasu przedawnienia się ewentualnych 

roszczeń. 

     Zarząd S.M. „Osiedle Wilanów” 

 


