
PEŁNOMOCNICTWO 

DO UDZIAŁU W WALNYM ZGROMADZENIU CZŁONKÓW 

SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO-MIESZKANIOWEJ „RZEMIEŚLNIK-BIS” Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE 

 

Ja, niżej podpisany/a ________________________________________________ będący/a Członkiem Spółdzielni Budowlano-

Mieszkaniowej „Rzemieślnik-Bis” z siedzibą w Lublinie, niniejszym 

upoważniam 

Pana/Panią ________________________________________________________________ zamieszkałego/ą  

w ___________________________________ przy ul. ____________________________________________ 

legitymującego/cą się dowodem osobistym seria __________________ numer ________________________ 

1. do udziału w moim imieniu w Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni, zwołanym na dzień 01 wrzesień 2022 r. 

2. do wykonywania prawa głosu we wszystkich sprawach objętych porządkiem obrad tego Zgromadzenia. 

3. do składania podczas Zgromadzenia w moim imieniu wszelkich wniosków, wyjaśnień, jak też żądania wyjaśnień od Zarządu. 

Ponadto oświadczam, że: 

a) nie udzieliłem/am pełnomocnictwa do udziału w Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni innej osobie niż wskazana 

w  niniejszym pełnomocnictwie, 

b) jestem świadomy/a, że zgodnie z zapisami ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych lista pełnomocnictw, w tym imiona 

i  nazwiska Pełnomocników, podlegają odczytaniu  po rozpoczęciu Walnego Zgromadzenia,  a pełnomocnictwo jest 

załączone do protokołu, 

c) znana jest mi treść art. 8’3 ust. 1’1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, stanowiąca że: Członek spółdzielni może 

uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż 

jednego członka. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu 

Walnego Zgromadzenia. 

Pełnomocnictwo nie obejmuje prawa do udzielania dalszych pełnomocnictw. 

 

_______________________________________ 

(data i podpis Członka udzielającego pełnomocnictwa) 

 

Klauzula informacyjna dla Pełnomocnika Członka Spółdzielni 

Zgodnie z art. 13 i art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego  przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 

95/46/WE (RODO) informujemy, że  

1. Administratorem danych osobowych jest: Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „Rzemieślnik-Bis” z siedzibą w Lublinie 

ul.  Ametystowa 18, 20-577 Lublin, e-mail: rzemieslnikbis@op.pl 

2. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego 

na  administratorze w ramach realizacji zadań statutowych oraz ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze.  

3. Odbiorcami danych będą wyłącznie podmioty, które wskażą podstawę prawną i interes prawny udostępnienia danych oraz 

upoważnieni pracownicy Spółdzielni zobowiązani do zachowania poufności. 

4. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego 

5. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze lub przedawnienia  

ewentualnych roszczeń. 

6. Każdy ma prawo do żądania od  Administratora danych dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, 

ich  sprostowania, usunięcia lub  ograniczenia przetwarzania, a także przeniesienia danych 

7. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem uczestnictwa i podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie. 

 

 

_______________________________ 

(data i czytelny podpis pełnomocnika) 
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