
………………………. 
        (miejscowość, data) 

 
P E Ł N O M O C N I C T W O 

 

udzielane przez członka Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 

posiadającego tytuł prawny do lokalu w zasobach JSM  

przy ul…………………..………….…………. nr budynku ………. nr lokalu …….…  

 
 
Ja, niżej podpisany/a 

...................................................................................................................................................... 

zamieszkały/a/ w Jeleniej Górze przy ul……………………………………………………….. 

legitymujący/a się dowodem osobistym nr................................................ posiadający/a status 

członka Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze - numer 

członkowski……………………….*,  udzielam pełnomocnictwa  

 

Panu/i..............................................................................................zamieszkałemu/ej w Jeleniej 

Górze przy ul. ……………………………………legitymującemu/ej się:* dowodem 

osobistym seria .......................nr ..................................do udziału oraz głosowania, w moim 

imieniu w  części nr.................. Walnego Zgromadzenia Członków Jeleniogórskiej 

Spółdzielni Mieszkaniowej, która odbędzie się w dniu ...............................   roku.  

 

 

Oświadczam, że nie udzieliłem/am pełnomocnictwa do udziału w Walnym Zgromadzeniu 

Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej innej osobie niż wskazana w niniejszym pełnomocnictwie.  
 

Pełnomocnictwo nie obejmuje prawa do udzielenia dalszych pełnomocnictw. 

 
 
       ………………………………….. 
             własnoręczny podpis Członka Spółdzielni  

          udzielającego pełnomocnictwa   
 

 
 
 
* członek Spółdzielni nie pamięta swojego numeru członkowskiego, może informację w tym zakresie uzyskać w 

Dziale Członkowsko-Mieszkaniowym JSM przy ul. Różyckiego 19 w godzinach pracy Spółdzielni.  
Telefon:  Biuro Obsługi Mieszkańców: 75 76 74 832,   
  Dział Członkowsko-Mieszkaniowy 75 75 43 293 
 
 
 
 



JELENIOGÓRSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA 
UL. LUDOMIRA RÓŻYCKIEGO 19 

58-506 JELENIA GÓRA 
TELEFON: CENTRALA 75 76 748  32 - 34 

www.jsmjg.pl 

 

Klauzula informacyjna dla pełnomocnika członka spółdzielni: 

 
Zgodnie z art. 14 ust. 1 i ust. 2 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 (RODO), informujemy, iż: 
 
 

1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Jeleniogórska Spółdzielnia 
Mieszkaniowa z siedzibą w Jeleniej Górze przy ul. Ludomira Różyckiego 19,  
tel. 75 76 74 832 , e-mail: sekretariat@jsmjg.pl 

2. Może Pan/i kontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych 
osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących na mocy RODO  
z Administratorem z wykorzystaniem powyższych danych teleadresowych lub  
z wyznaczonym u Administratora Inspektorem ochrony danych na adres e-mail: 
iod@jsmjg.pl 

3. Pani/a dane są przetwarzane w celu umożliwienia udziału poprzez wyznaczonego 
pełnomocnika w WZCS, na podstawie obowiązku ciążącego na administratorze, 
wynikającym z prawa spółdzielczego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). 

4. Posiada Pan/i prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich 
sprostowania (poprawiania). Przysługuje Pani/u także prawo do żądania usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym 
przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do 
wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne 
nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.  

5. Ma Pan/i prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie realizowane przez 
Administratora do Prezesa UODO. 

6. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do dopuszczenia pełnomocnika do 
udziału w WZCS. 

7. Pani/a dane mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do tego na podstawie 
przepisów prawa.  

8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa 
spółdzielczego oraz ustawy o narodowym zasobie archiwalnym. 

9. Pani/a dane zostały Administratorowi udostępnione przez osobę nadającą niniejsze 
pełnomocnictwo w zakresie w nim wskazanym.  

 
 


