
……………………..............................…                                                                            data ........... .................. 

       imię i  nazwisko kandydata 

 

.................................................................. 

    adres zamieszkania kandydata 

 

 

 

 

ZGODA NA KANDYDOWANIE ORAZ OŚWIADCZENIA 

KANDYDATA 

 
 

           Ja, niżej podpisany(a) oświadczam, że wyrażam zgodę na kandydowanie 

na funkcję członka Rady Nadzorczej Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej                    

w kadencji 2019-2022. 

 Jednocześnie oświadczam, że jestem członkiem Chorzowskiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej. 

 Oświadczam także, zgodnie z § 44 ust. 2 Statutu ChSM, że nie prowadzę 

działalności konkurencyjnej wobec Spółdzielni oraz nie posiadam zaległych 

zobowiązań wobec Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.            

 
 

 

                                                                                  
                                                                          .......................................................................... 
                                                                                                                               podpis kandydata      
 

Klauzula informacyjna 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.                    

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. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), 

dalej „RODO”,: 

1. Administratorem danych osobowych jest Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Chorzowie ( 41-500) przy ul. Kopalnianej 4a. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych osobowych, z którymi można kontaktować się pod adresem pocztowym siedziby 

Administratora, elektronicznie poprzez adres e-mail: ido@chsm.com.pl lub na adres siedziby Administratora  we wszystkich sprawach 
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.  

3. Dane osobowe  będą przetwarzane na podstawie prawnej art. 6 ust. 1 lit. a), b) oraz c) Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych 

Osobowych (dalej: „RODO”) w celu podjęcia działań związanych z wyborami do organów Spółdzielni oraz wypełnienia obowiązku 
prawnego ciążącego na Administratorze.   

4. Dane osobowe będą przekazywane odbiorcom danych osobowych, którzy wskażą podstawę prawną i interes prawny. 

5. Dane osobowe  będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz 
dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami przez Administratora.   

6. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 

na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
7. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia ich przetwarzania.  

8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. 

9. Jeśli uznasz, że przetwarzając Twoje dane osobowe naruszono przepisy RODO, masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych.  

10. Administrator danych nie prowadzi działań zautomatyzowanego przetwarzania danych ani profilowania.  

11. Podanie danych osobowych jest wymogiem umownym, osoba której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania, konsekwencją 
niepodania danych jest brak możliwości realizacji przez administratora  zadań ustawowych i statutowych.   

mailto:ido@chsm.com.pl

