
PEŁNOMOCNICTWO DO UDZIAŁU W WALNYM ZGROMADZENIU CZŁONKÓW  

NAMYSŁOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W NAMYSŁOWIE 

 

Ja, niżej podpisany/na …………………………………………………, zam. ……….................................. 

…………………………………………………, legitymujący/ca się dowodem osobistym numer i seria 

…………………………….…, wydanym przez ………………………………………………………….…. 

będący/a członkiem Namysłowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Namysłowie, niniejszym udzielam  

Pani/Panu ………………………………………………, zam, ………………………………………………. 

PESEL ………………………………………., legitymującej/legitymującemu się dowodem osobistym 

numer i seria ……………………………………, wydanym przez ………………………………………… 

pełnomocnictwa do: 

1. reprezentowania mnie i udziału w moim imieniu w posiedzeniu Walnego Zgromadzenia Członków 

Namysłowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Namysłowie, wyznaczonego na ……..września 2020r. 

w Domu weselnym „Arkadia” przy ul. Mickiewicza 12 w Namysłowie, 

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

3. składania podczas tego Zgromadzenia wniosków, wyjaśnień, jak też żądania wyjaśnień od Zarządu 

Namysłowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Namysłowie. 

 

…………………………………………. 

data i podpis członka NSM 

 

Oświadczam, że jest mi wiadome, iż zgodnie z art.8
3 

ust. 1
1 

ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. O spółdzielniach miesz-

kaniowych: 

„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 nieważ-

ności i dołączone do protokołu walnego zgromadzenia. Lista pełnomocnictw podlega odczytaniu po rozpoczęciu wal-

nego zgromadzenia.”  

…………………………………………. 

data i podpis członka NSM 

 

INFORMACJA DLA PEŁNOMOCNIKA CZŁONKA SPÓŁDZIELNI DO UCZESTNICTWA W 

WALNYM ZGROMADZENIU. 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Namysłowską Spółdzielnię Mieszkaniową w 

Namysłowie dla wszystkich celów związanych z moim uczestnictwem w Walnym Zgromadzeniu Członków Spół-

dzielni jako pełnomocnik, w tym przede wszystkim na: poinformowaniu (wraz z podaniem) o moich danych osobo-

wych uczestników Walnego Zgromadzenia, umieszczeniu i przechowywaniu moich danych osobowych w dokumen-

tach powstałych w związku z Walnym Zgromadzeniem takich jak: pisemne pełnomocnictwo, protokoły, listy obecno-

ści, lista pełnomocnictw, uchwały itp. przez okres przechowywania tych dokumentów wskazanych we właściwych 

przepisach prawa. 

 

Zostałem/łam poinformowany/na, że wyrażenie zgody jest dobrowolne, oraz że mam prawo do wycofania zgody w 

dobrowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

jej podstawie przed jej wycofaniem. 

 
 administratorem danych osobowych jest Namysłowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Namysłowie, 

 dane będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z moim uczestnictwem w Walnym Zgromadzeniu Członków Spół-

dzielni jako pełnomocnik, 

 dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa, 

 dane będą przechowywane przez okres właściwy dla wszelkiej dokumentacji związanej z walnymi zgromadzeniami członków 

spółdzielni, 

 podającemu dane przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania a także żądanie ich usunięcia. 

 
Obowiązek podania danych wynika z właściwych przepisów prawa, w tym ustawy z dnia 16 września 1982 r.- Prawo spółdzielcze 

oraz ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.- O spółdzielniach mieszkaniowych. 

 

 

…………………………………………. 

data i podpis Pełnomocnika 


