
KLAUZULA INFORMACYJNA – PEŁNOMOCNICTWO DO REPREZENTOWANIA 

 
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Adama 

Mickiewicza, ul. Świętojańska 13/1, 15-082 Białystok, tel. 85 7416434, e-mail: 
sekretariat@smmickiewicza.bialystok.pl zwana dalej Administratorem. 

2. W sprawach dotyczących ochrony Państwa danych osobowych można kontaktować się z 
naszym Inspektorem Ochrony Danych. Kontakt jest możliwy za pomocą poczty e-mail pod 
adresem iod@chronimydane.pl lub za pomocą korespondencji tradycyjnej wysyłanej na adres 
naszej siedziby z dopiskiem „RODO”. 

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu 
Spółdzielni Mieszkaniowej im. Adama Mickiewicza w Białymstoku - podstawą prawną 
przetwarzania jest: art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych tj. 
przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy (…) przetwarzanie jest 
niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; oraz art. 83 
ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych tj. Członek spółdzielni 
może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu osobiście albo 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. Lista 
pełnomocnictw podlega odczytaniu po rozpoczęciu walnego zgromadzenia.  

4. Przetwarzane będą następujące kategorie danych osobowych: dane identyfikacyjne, dane 
adresowe. 

5. Przetwarzanie danych osobowych w wyżej wymienionym celu obejmuje udostępnienie danych 
osobowych na podstawie i w granicach prawa innym odbiorcom tj. organom publicznym i 
innym podmiotom uprawnionym do dostępu lub otrzymania danych.  

6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat od dnia odbycia Walnego 
Zgromadzenia Spółdzielni. 

7. Mają Państwo prawo do: 

 żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia 
lub ograniczenia przetwarzania; 

 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; 

 przenoszenia danych osobowych. 
8. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

9. Państwa dane osobowe zostały pobrane z pełnomocnictwa do udziału w Walnym 
Zgromadzeniu Spółdzielni udzielonego przez członka Spółdzielni. 

10. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 
profilowaniu. 
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