PEŁNOMOCNICTWO
do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu
Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w dniu …….. listopada 2022 r.

Ja niżej podpisana/y ………………………………………………….……………………………………………………… zamieszkała/y
w …………………………….………………………..………………………………………………………………………………………………………
będąca/y członkiem Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

upoważniam
Panią/Pana …………………………………………………………………………………………… legitymującą/legitymującego się
dokumentem tożsamości ……………………………………………………… nr …………………………………………………………
do uczestniczenia w moim imieniu w dniu…………….2022 r. w Walnym Zgromadzeniu Poznańskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej.

data

imię i nazwisko członka PSM

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA
PEŁNOMOCNIKÓW CZŁONKÓW PSM BIORĄCYCH UDZIAŁ W WALNYCH
ZGROMADZENIACH POZNAŃSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W POZNANIU
ADMINISTRATOR DANYCH I KONTAKT
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Poznaniu
(Osiedle Bolesława Chrobrego 117, 60-681 Poznań). We wszystkich sprawach związanych z ochroną
danych osobowych prosimy kontaktować się za pomocą adresu email: info@psm.poznan.pl lub
listownie na adres podany powyżej a także bezpośrednio z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych,
z którym można się skontaktować korzystając z adresu iod@psm.poznan.pl
CELE, PODSTAWY PRAWNE I OKRES PRZETWARZANIA
Cele przetwarzania
Podstawy prawne
1) Weryfikacja tożsamości i potwierdzenie uprawnień
osoby biorącej udział w Walnym Zgromadzeniu PSM
lub głosującej nad projektami uchwałami.
2) Umożliwienie pełnomocnikom członków PSM
wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu PSM lub
oddania głosów nad projektami uchwał.
3) Weryfikacja skutecznego umocowania pełnomocnika
przez uprawnionego członka PSM.
4) Ustalanie, dochodzenia lub obrony przed
roszczeniami.

5) Realizacja obowiązków wynikających z przepisów
RODO (np. realizacji praw osoby, której dane
dotyczą).

Okres retencji

art. 6.1.f) RODO - prawnie uzasadniony
interes PSM polegający na ustaleniu
skuteczności umocowania prawnego
pełnomocnika członka PSM i
zapewnieniu prawidłowości przebiegu
Walnego Zgromadzenia lub głosowań
nad projektami uchwał Walnego
Zgromadzenia w związku z §107 i §135
Statutu PSM

10 lat od
zakończenia
kadencji wybranej
Rady Nadzorczej.

art. 6.1.f) RODO prawnie uzasadniony
interes PSM polegający na dbaniu o
interesy prawne i gospodarcze PSM

do momentu
przedawnienia
roszczeń

art. 6.1.c) RODO obowiązek PSM
wynikający z artykułów 15-22 RODO

5 lat od roku, w
którym złożony
został wniosek o
realizację praw
osoby fizycznej

ODBIORCY DANYCH
PSM będzie przekazywać dane osobowe wyłącznie zaufanym odbiorcom takim jak dostawcy usług IT,
pocztowych i kurierskich czy kancelarie prawne, które będą działać na rzecz i w interesie PSM oraz będą
zobowiązane do zachowania poufności danych osobowych.
TWOJE PRAWA
Ze względu na fakt, że przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, ma Pani/Pan prawo do:
1) żądania dostępu do swoich danych osobowych,
2) żądania sprostowania swoich danych osobowych,
3) żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
4) wniesienia skargi do organu (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, https://uodo.gov.pl/).
Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
w związku z celami przetwarzania wskazanymi powyżej (na podstawie art. 21 RODO). W tym celu
prosimy o kontakt z nami na dane kontaktowe podane powyżej.
INFORMACJE O DOBROWOLNYM LUB OBOWIĄZKOWYM PRZEKAZYWANIU DANYCH
Podanie danych jest dobrowolne, choć konieczne aby uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu PSM lub
głosowaniach w roli pełnomocnika. Bez podania danych osobowych nie jest możliwe prawidłowe
wykonanie obowiązków spoczywających na PSM związanych z wyborami w PSM czy organizacją prac
Walnych Zgromadzeń PSM.

