
                                                                                                     Załącznik nr 3 
do Regulaminu Obrad Walnego  Zgromadzenia Spółdzielni  
Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Sochaczewie  

 

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA 

 

My, niżej podpisani, zgłaszamy kandydaturę p. ……………………………........... 

zamieszkałego/-ej przy ul……………………….………………….……. na członka Rady 

Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Sochaczewie                    

z siedzibą w Sochaczewie. 

 
    

Lp. Nazwisko i imię członka SML-W   Własnoręczny 

 w Sochaczewie z siedzibą w Sochaczewie Adres  podpis 

1.       
       

2.       
       

3.       
       

4.       
       

5.       
       

6.       
       

7.       
       

8.       
       

9.       
       

10.       
       

11.       
       

12.       
       

13.       
       

14.       
       

…..       
       

…..       
      

*minimum 10 członków     

 

 

 

 

 



 
 

                                                                                                 Załącznik nr 4 
do Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Spółdzielni 
Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Sochaczewie  

Ankieta 
( wypełnia kandydat na członka Rady Nadzorczej ) 

 

Ja,………………………………………………zamieszkały/a…………………………………

……………….. nr PESEL ……………………………….. wyrażam zgodę na kandydowanie    

w wyborach do Rady Nadzorczej SML-W w Sochaczewie na kadencję ……………………. .  

1. Czy jest Pan/Pani członkiem Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej                         

w Sochaczewie ? 

   ❑TAK     ❑NIE 

2. Czy prowadzi Pan/Pani działalność konkurencyjną wobec Spółdzielni  ? 

   ❑TAK     ❑NIE 

3. Czy jest Pan/Pani zatrudniony/-a w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej                  

w Sochaczewie ? 

   ❑TAK     ❑NIE 

4. Czy pozostaje Pan/Pani w związku małżeńskim z osobą, która świadczy odpłatne usługi                    

na rzecz Spółdzielni? 

❑TAK     ❑NIE 

5. Czy pozostaje Pan/Pani w sporze sądowym ze Spółdzielnią ? 

    ❑TAK     ❑NIE 

6. Zamieszkuję w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej                            

w Sochaczewie od ……………roku.  

 

7. Nie byłem członkiem Rady Nadzorczej Spółdzielni przez jej ostatnie dwie kolejne kadencje (§ 

29 ust. 4. Statutu). 

   ❑ TAK     ❑NIE 

8. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółdzielnię Mieszkaniową 

Lokatorsko-Własnościową w Sochaczewie w celu realizacji zadań statutowych, a także wynikających z art. 6        

ust. 1 lit a i c. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady [UE] 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.                           

w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego 

przepływania takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (RODO) Jednocześnie oświadczam, że zgodnie 

z RODO zostałem/am poinformowany/a o moich prawach; prawie dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich 

kopii, prawie sprostowania (poprawienia) swoich danych, ograniczenia przetwarzania, prawie do wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, prawie przenoszenia danych, prawie do wniesienia skargi do organu 

nadzorczego. Zostałem/am poinformowany/a o możliwości zapoznania się z klauzulą informatyczną RODO                   

na temat przetwarzania danych osobowych, która dostępna jest na stronie internetowej www.sml-w.pl 

   ❑ TAK     ❑NIE 

 

…………………………….………… 

Sochaczew, dnia ………………..                      Czytelny podpis kandydata 
 

http://www.sml-w.pl/

