
Zielona Góra, ________________ 
 
 

ZGŁOSZENIE KANDYDATA NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ 
ZAKŁADOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZASTAL 

 
 

_________________________________________________________ 
( IMIĘ I NAZWISKO KANDYDATA ) 

 
 

____________________________________________ 
(NUMER REJESTRU CZŁONKOWSKIEGO) 

 
 
 

Członkowie Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej ZASTAL, zgłaszający kandydata  
(Prosimy o podanie imienia i nazwiska oraz adresu lokalu. Numer rejestru członka spółdzielni 
uzupełni spółdzielnia.): 
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KLAUZULA INFORMACYJNA 
DLA CZŁONKA ZAKŁADOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZASTAL, 

ZGŁASZAJĄCEGO KANDYDATA NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ 
 

 
Administrator danych  
Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakładowa Spółdzielnia 
Mieszkaniowa ZASTAL z siedzibą w Zielonej Górze 65 – 119, przy ulicy Konstruktorów 28/2, zwana dalej 
„Administratorem” lub „Spółdzielnią”.  

 
Inspektor ochrony danych (IOD)  
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych (IOD), z którym można kontaktować się pod adresem 
siedziby Spółdzielni oraz e-mail: poczta@zsmzastal.pl we wszystkich sprawach dotyczących Pani /Pana 
danych osobowych.  

 
Cele i podstawa prawna przetwarzania danych  
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbędzie się w celach:  

 wykonywania obowiązków wynikających z ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych  

 wykonywania obowiązków wynikających z przepisów o: ubezpieczeniu społecznym, ubezpieczeniu 

zdrowotnym, podatkach, wypadkach przy pracy, zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, 

rachunkowości, powszechnym obowiązku obrony oraz z innych zobowiązań wywodzących się z 

obowiązujących regulacji;  

 zapewnienia ochrony informacji oraz przestrzegania tajemnic zawodowych;  

 udostępniania danych podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa  

 gromadzenia i archiwizacji dokumentacji tworzonej przez organ Rady Nadzorczej Spółdzielni tj. 

uchwał i protokołów posiedzeń 

 zapewnienie możliwości podnoszenia kwalifikacji 

 

 
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:  

 prawo pracy, przepisy o ubezpieczeniu społecznym, ubezpieczeniu zdrowotnym, podatkach, 

wypadkach przy pracy, zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, rachunkowości, powszechnym 

obowiązku obrony (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);  

 ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych 

 prawo spółdzielcze 

 prawnie uzasadnione interesy administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) tj. m.in.:  

 zarządzanie rozwojem oraz zasobami ludzkimi, w tym podnoszenie kwalifikacji (także na poziomie 

całej grupy), gdzie uzasadnionym interesem jest dbanie o jak najwyższy poziom zatrudnionych;  

 

 
Okres przechowywania danych  
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, a 
następnie przez okres wskazany przez przepisy prawa pracy i inne przepisy szczególne m.in.: ustawy o 
rachunkowości, prawa podatkowego, ubezpieczeń społecznych. W razie przetwarzania danych 
osobowych w oparciu o wyrażoną przez Panią/Pana zgodę, Administrator będzie przechowywał Pani/Pana 
dane do momentu wycofania zgody. Spółdzielnia zakończy przetwarzanie danych zbieranych w oparciu o 
jej prawnie uzasadniony interes, jeżeli zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych w tych 
celach.  



 

 
 
Odbiorcy danych  
Odbiorcą Pani/Pana danych mogą być:  

 organy ścigania i organy państwowe, gdy wynika to z obowiązujących przepisów prawa.  

 

 
Przekazywanie danych poza EOG  
Nie występuje  
 

 
Prawa osoby, której dane dotyczą  
Przysługuje Pani/Panu prawo do:  

 dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich 

przetwarzania;  

 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą 

przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora; 

 wycofania w każdej chwili zgody w zakresie, w jakim jest ona podstawą przetwarzania danych 

Pani/Pana danych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;  

 przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora informacji o przetwarzanych 

danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do 

odczytu maszynowego, w zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i 

wykonywania umowy lub na podstawie zgody;  

 wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.  

 
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem danych lub z 
inspektorem ochrony danych osobiście w siedzibie Spółdzielni lub pisemnie na adres siedziby Spółdzielni 
lub mailowo na adres poczta@zsmzastal.pl.  
 

 
Informacja o obowiązku podania danych i skutkach ich niepodania  
Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest obowiązkowe, a skutkiem ich 
niepodania będzie brak możliwości pełnienia funkcji członka rady nadzorczej. Podanie pozostałych danych 
osobowych jest dobrowolne, a skutkiem odmowy ich podania będzie brak możliwości realizacji 
poszczególnych celów wskazanych wyżej.  
 
 
 
 
 
____________________________    
 ____________________________ 

IOD             Prezes Zarządu  
 
 
 
 

mailto:poczta@zsmzastal.pl


Zapoznałam/-łem się z zapisami klauzuli.            ________________ 
 ______________________ 
               data          podpis członka Rady Nadzorczej 

  
 

 


