KARTA ZGŁOSZENIOWA
My niżej podpisani członkowie Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zgłaszamy
kandydaturę Pani/ Pana
……………………………………………………………………………………………………..……………………………………..
członka Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zamieszkałej/ zamieszkałego na
os. .……………………..............................................................nr ………..…… m ..…………….……….........
na członka Rady Nadzorczej os. ……………………………………………………………………………………………..
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Nazwisko i imię

Adres

Podpis

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA
OSÓB ZGŁASZAJĄCYCH LUB POPIERAJĄCYCH KANDYDATÓW DO RADY NADZORCZEJ
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 zgłaszających lub
popierających kandydatów do rady
nadzorczej

Okres retencji

art. 6.1.c) RODO - przetwarzanie jest
niezbędne do wykonania
obowiązków wynikających z Ustawy
o prawie spółdzielczym mieszkaniowym oraz §135 Statutu
PSM

10 lat od
zakończenia
kadencji rady
nadzorczej

3) Rozpatrywanie ewentualnych skarg lub
wniosków zgłaszanych przez członka PSM

art. 6.1.c) RODO - przetwarzanie jest
niezbędne do wykonania
obowiązków wynikających z Ustawy
o prawie spółdzielczym mieszkaniowym oraz Statutu PSM

do czasu
zakończenia
ustania
członkostwa w
PSM

4) Ustalanie, dochodzenia lub obrony przed
roszczeniami

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

do momentu
przedawnienia
roszczeń

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

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

5 pełnych lat od
roku, w którym
ustało
członkostwo

2) Umożliwienie członkom PSM zgłaszania
lub popierania kandydatów do rady
nadzorczej

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, www.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. Bez podania danych osobowych nie jest możliwe prawidłowe wykonanie obowiązków
spoczywających na PSM związanych z wyborami w PSM czy organizacją prac Walnych Zgromadzeń PSM.

ANKIETA DO KARTY ZGŁOSZENIOWEJ
kandydatki/kandydata na członka Rady Nadzorczej
…………………………………………………………………………………
Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
imię, nazwisko i adres kandydatki/kandydata
Ja niżej podpisana/y oświadczam, że wyrażam zgodę na kandydowanie w wyborach przeprowadzonych
poprzez głosowanie na piśmie na członka Rady Nadzorczej PSM.
1) oświadczenie kandydatki/kandydata dotyczące prowadzenia działalności konkurencyjnej wobec PSM,
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2) oświadczenie kandydatki/kandydata dotyczące zatrudnienia w PSM lub zawarcia ze Spółdzielnią
odpłatnych umów gospodarczych,
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3) oświadczenie kandydatki/kandydata dotyczące pozostawania w związku małżeńskim albo konkubinacie
z osobą, która zawarła ze Spółdzielnią odpłatne umowy gospodarcze,
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4) oświadczenie kandydatki/kandydata dotyczące pozostawania w sporze sądowym z PSM,
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5) oświadczenie kandydatki/kandydata dotyczące zalegania z wnoszeniem opłat na rzecz Spółdzielni, w tym
w szczególności za użytkowanie lokalu mieszkalnego albo użytkowego oraz kredytu,
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6) oświadczenie kandydatki/kandydata dotyczące wykształcenia i wykonywanego zawodu,
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
7) oświadczenie kandydatki/kandydata dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym
opublikowanie sporządzonych przez Zarząd PSM list kandydatów do Rad Nadzorczej,
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
8) oświadczenie kandydatki/kandydata dotyczące lokalu, z którym związane jest członkostwo kandydata.
Poprzez złożenie podpisu pod niniejszą ankietą oświadczam, że moje członkostwo związane jest
z prawem do lokalu ………………………………… położonego w ………………………………………………………………………
9) Inne dobrowolne, oświadczenia kandydatki/kandydata,
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. .

data

imię i nazwisko kandydatki/ kandydata

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA
KANDYDATÓW I CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ 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
Okres retencji
1) Weryfikacja tożsamości i potwierdzenie
uprawnień kandydata na członka Rady
Nadzorczej.

art. 6.1.c) RODO - przetwarzanie jest
niezbędne do wykonania obowiązków
wynikających z Ustawy o prawie
spółdzielczym – mieszkaniowym oraz z § 1147
Statutu PSM

10 lat od zakończenia
kadencji Rady
Nadzorczej

3) Umożliwienia członkowi Rady Nadzorczej
wykonywania swojego mandatu.

art. 6.1.f) RODO - prawnie uzasadniony interes
PSM polegający wykonywaniu zadań
określonych przez Statutu i inne akty
wewnętrzne PSM

do czasu wykonywania
mandatu członka Rady
Nadzorczej

4) Ustalanie, dochodzenia lub obrony przed
roszczeniami.

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

do momentu
przedawnienia roszczeń

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

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

6) Naliczanie świadczeń i prowadzenie
dokumentacji księgowo-podatkowej związanej
z wypłacanymi świadczeniami.

art. 6.1.c) RODO - przetwarzanie jest
niezbędne do wykonania obowiązków
wynikających z przepisów podatkowych oraz
rachunkowości

5 pełnych lat od
momentu zakończenia
wypłacania świadczeń

2) Weryfikacja poprawności zgłoszenia
kandydata na członka Rady Nadzorczej.

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.
W związku z tym, że PSM korzysta z usług m.in. Microsoft Corporation i innych dostawców usług IT, Twoje dane mogą być
przekazywane do USA. Zawarliśmy umowy z Microsoft Corporation oraz innymi dostawcami - tzw. Standardowe klauzule umowne.
Oznacza to, że zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej nr 2021/914 UE z dnia 4 czerwca 2021 r. Twoje dane osobowe mogą być
przetwarzane przez tę firmę w USA. Więcej informacji o decyzji pod adresem: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PL/TXT/?uri=celex%3A32010D0087
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 wziąć udział w wyborach na członków rady nadzorczej a następnie pełnić
funkcję członka danej rady nadzorczej.
DODATKOWA INFORMACJA
Od kandydatów do Rady Nadzorczej pobierane są “zgody na przetwarzanie danych osobowych”. Są one wymagane wyłącznie
aktualnym Statutem PSM - § 1147 ust. 7. Należy ową zgodę rozumieć bardziej jako zgodę na uczestnictwo w wyborach na członka
Rady Nadzorczej. Pomimo tego zapisu w Statucie PSM, zgoda (art. 6.1.a) RODO kandydata nie jest podstawą prawną przetwarzania
danych osobowych. Poprawne podstawy prawne zostały wskazane powyżej. Przekazywanie danych przez kandydata jest zawsze
dobrowolne i w każdym momencie może ona/on złożyć sprzeciw co do przetwarzania jej/jego danych osobowych.

