
ZGŁOSZENIE 

kandydata na delegata do Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych 

Ja niżej podpisany (zwany dalej Zgłaszającym): 

Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………... 

Numer członkowski: ……………………………… PESEL: …………………………………. 

zgłaszam na kandydata (zwanego dalej Kandydatem) do Regionalnego Związku 

Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych Pana/Panią: 

Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………... 

Numer członkowski: ……………………………… PESEL: …………………………………. 

Kandydat wchodzi w skład ……….. części WZCz. 

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/łam się z klauzulami dot. ochrony danych 

osobowych i je akceptuję. 

…………………………………….   ……………………………………. 

                Miejscowość i data                                             Czytelny podpis Zgłaszającego 

 

Załącznik: oświadczenie kandydata 

 
 

KLAUZULE DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółdzielnię 

Mieszkaniową „Razem” zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie 

danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 992) w celu realizacji procedury wyborczej do 

Rady Nadzorczej Spółdzielni. 

2. Przyjmuję do wiadomości, że na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.  

o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 992) Spółdzielnia Mieszkaniowa 

„Razem” z siedzibą przy ul. Świętej Barbary 4 w Łaziskach Górnych jest administratorem 

moich danych osobowych dla celów wynikających z pkt. 1. Podanie danych jest 

dobrowolne, ale niezbędne do ich wykonania. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że 

przysługuje mi prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. 

 

 

 

 



Załącznik do zgłoszenia kandydata na delegata do Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni 

Mieszkaniowych 

OŚWIADCZENIE KANDYDATA 

Ja ……………………………………………………………………… zamieszkały/ła przy  

ul. ……………………………………………... w ……………………………………………., 

posiadający/ca nr członkowski ………………………………… wyrażam zgodę na 

kandydowanie w wyborach do Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni 

Mieszkaniowych. 

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/łam się z klauzulami dot. ochrony danych 

osobowych i je akceptuję. 

 

…………………………………….   ……………………………………. 

                Miejscowość i data                                             Czytelny podpis Kandydata 

 

 

KLAUZULE DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółdzielnię 

Mieszkaniową „Razem” zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie 

danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 992) w celu realizacji procedury wyborczej do 

Rady Nadzorczej Spółdzielni. 

2. Przyjmuję do wiadomości, że na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.  

o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 992) Spółdzielnia Mieszkaniowa 

„Razem” z siedzibą przy ul. Świętej Barbary 4 w Łaziskach Górnych jest administratorem 

moich danych osobowych dla celów wynikających z pkt. 1. Podanie danych jest 

dobrowolne, ale niezbędne do ich wykonania. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że 

przysługuje mi prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. 

 


