
 

PEŁNOMOCNICTWO   

Ja niżej podpisany/a …………………………………………………………,  legitymujący/a się 
dowodem osobistym ser. nr ……………………………………., PESEL …………..………….. 
zamieszkały/a ………………………………………………………………………………………..…………, 
wpisany/a do rejestru członków pod numerem  …………………..,  

udzielam pełnomocnictwa 

Pani/Panu …………… ………… ………………………………………., legitymującemu się 
dowodem osobistym  ser. nr …………………………, PESEL ………………….. zam.  
…………………………………. ………………………………… ……………….…………………… …………… 
…… …………………………………,  

do udziału i głosowania w moim imieniu na Walnym Zgromadzeniu Górniczej 
Spółdzielni Mieszkaniowej w Cieszynie w dniu …………. …. r. 

 

Zgodnie z przepisami 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 dyrektywy 95/46/WE, a także 
wszelkimi przepisami krajowymi dotyczącymi ochrony danych osobowych, oświadczam, iż wyrażam 
zgodę na przetwarzanie wskazanych powyżej danych osobowych. 

 

 

…..…….., dnia …………………………… r. ……………………………………………  
                     CZYTELNY PODPIS   

 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa w Cieszynie 
ul. Bielska 84, 43-400 Cieszyn. Z Administratorem można skontaktować się pisemnie, za pomocą tradycyjnej poczty lub 
mailowo pod adresem: sekretariat@gsm.cieszyn.pl.  Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-
mail: organizacja@gsm.cieszyn.pl. Informacje o przetwarzaniu danych dostępne są pod linkiem: 
https://gsm.cieszyn.pl/ochrona-danych-osobowych  

Mają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych. 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji umowy/wniosku. Państwa dane osobowe będą 
przetwarzane w celu realizacji obowiązku spoczywającego na Administratorze na podstawie 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 dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres umożliwiający 
rozliczalność wypełnienia obowiązku prawnego wobec organu nadzorczego i podmiotu danych. Jednocześnie informujemy, 
że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W oparciu o dane osobowe 
nie będą podejmowane żadne zautomatyzowane decyzje oraz nie będą one podlegały profilowaniu. 


