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Mocodawcę:
nr clowodu osobistego
zamieszkałego

numer PESEL
który jest członkiem Spółdzielni Mięszkaniowej,,Osiedla Domów Jednorodzinnych" w
Krakowie,
pełnomocnikowi:
numer

PESEL

zamięszkałego,..

§1

Zakres pełnomocnictwa
Mocodawca udziela Pełnomocnikowi pełnomocnictwa do udziałtr w Walnym Zgromadzeniu
Społdzielni Mieszkaniowej.,ODJ" w Kraliowię rł, dniu 27.05.ż019 r. i do reprezentowania
Mocodawcy na Walnym Zgromadzeniu w sprawach objętych vnryłącznte porządkiem obrad
tego Zgromadzenla oraz do głosowania w jego imieniu nad uchwałami Walnego
Zgromadzenta.
§2

pełnomocnictwo dalsze
Pełnomocnik nie moze udzielać pełnomocnictwa osobie trzeciej w zakresie określonym w
niniej szym pełnomocnictwię.
Podpis Mocodawcy,,..

.

Przyjmuj ę niniej sze pełnomocnictwo

Podpis Pełnomocnika

wyrazam zgodnie z arl. J ust, 2 Rozporządzen:,a Parlamentu Europejskiego
Rady UE20I6|679 z27 kwiętnia 2016 r. tzw. RODO wyrażną i dobrowolną zgodę na
przetwarzanie i zbieranie moich danych osobowl,ch przez Spółdzielnię Mieszkaniową
,,Osiedla Domów Jednorodzinnych" w Krakowie, ul, Łobzowska 57, 31-139 Kraków,
KRS: 0000151016 w cęlu reprezentowania mojego Mocodawcy zgodnie z treścią
udzielonego mi pełnomocnictwa, którego zakres zostŃ powyżej opisany.
Jednocześnie oświadczam żę moja zgoda spełnia wszystkie warunki o których mowa w art. J
RODO, tj. przysługrrje mi nrożliwośćjej wycofania w kazdym czasie, zapyĄante o zgodę
zostało mi przedstawione w wyraznej i zrozumiałej tbrmie. Zostałem równiez
poinformowany o tym, zę dane zbięrane są przez Spółdzielnie Mieszkaniową ,,ODJ"
w Krakowie, o celu ich zbierania, dobrowolności podania i prawie względu.
.la rrizej podpisan),,
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*Oświadczanl, zę znane są mi przepisy l(K zwłaszczaafi.270. i\ l. Kto, w celu Ltzycia zaautęntycznv, podrabia
lub przerabia dol<utrrent lub takiego doltuLrlęlltt,t .jal<o aLrtent1,,cZllego używa. podlega grzywnie. karze
ograniczenia wolności albo pozbawienia wolnościod 3 rłiesięcy,clo lat 5.

Czytelny podpis Pełnomocnika

§|,BŁ§ZI§Łi{lA

MIE§ZKANIOW§

,,E§l[B[i sOfilńW lEB§OR$§tltilYEll,,

J1-139 Kraków. ul, Łobzowska §7
Tel. 634-1,t -98, 634-29-29

848§9§4

-1-

Uchwała nT.3l12l20l9

Rady Nadz orczęJ Spółdzielni Mięszkaniowej ,,Osiedla Domów Jednorodzinnych" z siedzibą
w Krakowię ptzy ulicy Łobzowskięi numer 57,
podjęta na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 26.04.2019 r.

Rada Nadzotazana podstawie Ustawy o spółdzielniach mieszkaniovrych art.8l3 ust.IlI oraz
Statutu par.77 uchwala zasady udzielania i respektowania pełnomocnictw na Walne
Zgr omadzenie

S

półdzielni.

i/ Pełnomocnictwo możę udzielic wyłącznie członek spółdzielni figurujący w rejestrze
członków.

2i Pełnomocnik nie moze zastępować więcej niz jednego członka.
3/

Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie,zgodnie z zatwięrdzonym wzorem

stanowiący m zaŁącznik do uchwały i dołączone do protokołu Walne go Zgromadzenia przed

jego rozpoczęciem.
4, Pełnomocnictwo winno byc zŁożone i zarejestrowanę w siędzibię społdzielni nie pózniej

nlżna3 dni przed posiedzeniem walnego zgromadzenia.
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