
                                                                                     Gryfów Śląski, dnia ..................... 
        

  ZGŁOSZENIE   KANDYDATA   DO  RADY  NADZORCZEJ 
 

     Ja  niżej podpisany/a / członek  Spółdzielni Mieszkaniowej  " Gryf " w Gryfowie Śląskim, zgłaszam 
 
kandydaturę członka  Spółdzielni   Pani/Pana    ............................................................................................................... 
 
zam. w  ...........................................     przy ulicy ......................................... nr budynku ........ nr lokalu ..... 
 
 do Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej " Gryf " w Gryfowie Śląskim na kadencję 2020 –2023. 
 
 
  ................................................................                 ..............................................................          ..................................... 
                   imię i nazwisko                                                      adres zamieszkania                        czytelny podpis 
 
 
                       

 Klauzula informacyjna dla kandydata na członka/członka Rady Nadzorczej 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 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) –dalej: RODO; 
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa "GRYF" w Gryfowie Śląskim (59-620), ul. 
Kolejowa 64, reprezentowana przez Prezesa, zwana dalej Administratorem; 
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@ben-tex.pl lub pod adresem podanym w punkcie 1); 
3) Pani/Pana dane osobowe jako osoby kandydującej do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, czy też powołania na Członka 
Rady Nadzorczej przetwarzamy w celu realizacji: 

• obowiązków wynikających z Regulaminu Rady Nadzorczej (np. na potrzeby sporządzenia protokołu z 
posiedzenia Rady Nadzorczej, podjęcia uchwały o udzieleniu absolutorium lub uchwały o powołaniu/odwołaniu); 
• obowiązków wynikających z Prawa Spółdzielczego, ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych, Statutu SM 
"GRYF"; 
• dokonania rozliczeń finansowych (m.in. wypłata wynagrodzeń z tytułu pełnionej funkcji); 
• dokonania rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych (deklaracje podatkowe PIT); 
• obowiązków związanych z księgowaniem i sprawozdawczością; 
• realizacji obowiązków wobec organów/urzędów państwowych/samorządowych (np. kontrole Urzędu 
Skarbowego, żądania policji i innych organów ścigania, sporządzanie odpowiedzi na pisma/ żądania podmiotów 
uprawnionych ustawowo do udostępniania danych osobowych); 

4) Pani/Pana dane przetwarzane w powyższych celach będą przechowywane przez okres konieczny do wypełnienia obowiązków 
prawnych i przez okres wymagany przez przepisy prawa - zasadniczo przez okres 5 lat od ostatniej czynności wykonanej na 
Pani/Pana danych spośród wymienionych w punkcie powyżej; 
5) podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: 

• zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); 
• konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); 
• niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 
6 ust. 1 lit. f RODO); 

6) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do ustalenia i wykonywania uprawnień/obowiązków jako członka 
Rady Nadzorczej, skutkiem niepodania takich danych jest niemożność podjęcia działań mających na celu umożliwienie realizacji 
Pani/Pana uprawnień/obowiązków; 
7) Pani/Pana dane przekazujemy podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu naszych 
czynności: 

• obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne; 
• podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, 
rachunkową, działającym na nasze zlecenie; 
•  innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu: podmiotom prowadzącym 
działalność pocztową lub kurierską; podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze); 
podmiotom współpracującym z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych -w zakresie, w jakim mają 
własny interes prawny w przetwarzaniu Pani/Pana danych –najczęściej w celu wykazania w przyszłości, że należycie 
wykonali swoje obowiązki umowne względem nas bądź mogli przeciwko nam dochodzić roszczeń; 

8) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do 
cofnięcia zgody w dowolnym momencie, 
9) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa UODO, 
10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania, 
11) Pani/Pana dane nie będą przekazywane do Państw trzecich. 
 
................................................................... 
               data i czytelny podpis 


