
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PEŁNOMOCNIKÓW 

 

 Zarząd   Górniczej Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego im. St. Staszica -  zgodnie z 

art. 14 ust. 1 i ust. 2 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) informuję, iż: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Górnicza   Spółdzielnia Mieszkaniowa 

Budownictwa Mieszkaniowego  im. St. Staszica z siedzibą 44-300 Wodzisław Śl. przy ul. 

Kubsza 12   

2. Informacji  na temat   przetwarzania przez Spółdzielnię /Administratora Pani/Pana  danych 

osobowych   można uzyskać bezpośrednio w siedzibie Administratora jak wyżej oraz pod 

numerem telefonu 32 4556404   ewentualnie  kierować zapytania na adres e.mail: gsbm@ 

republika.pl   

3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu 

Górniczej Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego im. St. Staszica    na podstawie art. 6 

ust 1 pkt 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), określane jako RODO,   

4.Pani/Pana dane będą przetwarzane w zakresie imię, nazwisko,  PESEL  oraz  dowód 

osobisty  z tym , że  ten wyłącznie do wglądu w celu potwierdzenia tożsamości Pani/Pana 

jako Pełnomocnika,   

5.Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Sąd Rejonowy  w Gliwicach   X  Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.  

6.Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego i nie będę 

przekazywane do organizacji międzynarodowych. 

7.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez   okres niezbędny do realizacji celów 

określonych w punkcie  3 niniejszej  informacji,   do  momentu   utraty  celowości i 

użyteczności  przetwarzania, która   określona  jest  potrzebą   realizacji zadań będących 

przedmiotem działania Spółdzielni  określonych w Statucie,   

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, oraz prawo wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania. 

9. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, gdy uzna ,  iż   przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych   narusza 

przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

10. Pani/Pana dane osobowe zostały pobrane z pełnomocnictwa do udziału w Walnym 

Zgromadzeniu Spółdzielni udzielonego przez członka Spółdzielni. 

11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w 

formie profilowania. 

 

 

 

 


