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PEŁNOMOCNICTWO 

DO UDZIAŁU W WALNYM ZGROMADZENIU 

SBM STOKŁOSY 

 

Ja, niżej podpisana/y ………………………………………………………………………………….. 

(imię i nazwisko udzielającego pełnomocnictwa) 

nr PESEL ……………………………. seria i nr dowodu osobistego………………………………. 

 

posiadająca/y tytuł prawny do lokalu ………………………………………………………………... 

(dokładny adres lokalu oraz numer telefonu*) 

…………………………………………………………..................................................................... 

 

udzielam pełnomocnictwa……………………………………………………................................... 

(imię i nazwisko pełnomocnika) 

nr PESEL …………………………… seria i nr dowodu osobistego……………………………….. 

 

zamieszkałej/mu ……………………………………………………………………………………….. 

(dokładny adres) 

do udziału i reprezentowania mnie na Walnym Zgromadzeniu SBM STOKŁOSY  

w dniu …………………………………………………………...................., w tym podpisania listy 

obecności, zabierania głosu, składania  wniosków oraz głosowania w moim imieniu. 

Jednocześnie oświadczam, że nie udzieliłam/em pełnomocnictwa do udziału we wskazanym 

wyżej Walnym Zgromadzeniu innej osobie niż w wymieniona w niniejszym pełnomocnictwie. 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

(data i czytelny podpis udzielającego pełnomocnictwa) 

 

* do celów związanych z weryfikacją autentyczności pełnomocnictwa 

 

Prosimy o złożenie pełnomocnictwa w biurze SBM STOKŁOSY na co najmniej  
3 dni przed dniem posiedzenia Walnego Zgromadzenia. 
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Oświadczenie udzielającego pełnomocnictwa  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez SBM STOKŁOSY moich danych osobowych 
zawartych w niniejszym pełnomocnictwie dla celów związanych z organizacją  
i przeprowadzeniem Walnego Zgromadzenia, w szczególności odczytania listy 
pełnomocnictw, załączenia pełnomocnictwa do protokołu Walnego Zgromadzenia  
i przechowywania przez okres wymagany przepisami prawa. 

 

 

………………………………………………………………………………………………….. 

(data i czytelny podpis udzielającego pełnomocnictwa) 

 

Oświadczenie pełnomocnika  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez SBM STOKŁOSY moich danych osobowych 
zawartych w niniejszym pełnomocnictwie dla celów związanych z organizacją  
i przeprowadzeniem Walnego Zgromadzenia, w szczególności odczytania listy 
pełnomocnictw, załączenia pełnomocnictwa do protokołu Walnego Zgromadzenia  
i przechowywania przez okres wymagany przepisami prawa. 

 

 

………………………………………………………………………………………………….. 

(data i czytelny podpis pełnomocnika) 

 

 

 

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c 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) Dz.U.UE.L.2016.119.1 w celu 
realizowania uprawnień i obowiązków wynikających z przepisów o udziale członka w 
walnym zgromadzeniu spółdzielni mieszkaniowej. 

 

 

 

 

Prosimy o złożenie pełnomocnictwa w biurze SBM STOKŁOSY na co najmniej  
3 dni przed dniem posiedzenia Walnego Zgromadzenia. 

 


