
 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 
 

Ja ……………………………………………………… urodzony …………………………. r. 
                                  ( imię i nazwisko )                                                                      ( data ) 

 

 
Numer ewidencyjny 

PESEL 
           

 

 

zamieszkały : …………………………………………………………………………………. 
                                                                ( dokładny adres ) 

 

 

 

Oświadczam, że znane mi są przepisy § 142 ust. 1 i 2 Statutu Jasielskiej Spółdzielni Miesz-

kaniowej z siedzibą w Jaśle zwanej dalej Spółdzielnią, zabraniające prowadzenia przez człon-

ków Rady Nadzorczej Spółdzielni działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności 

statutowej Spółdzielni i oświadczam, że nie wykonuję i w przyszłości nie będę prowadził  

działalności wynikającej z tych ograniczeń. 

Członkowie Rady Nadzorczej Spółdzielni nie mogą: 

a) pełnić funkcji członków organów zarządzających lub nadzorczych w innych organi-

zacjach, stowarzyszeniach lub podmiotach gospodarczych, 

b) być organizatorami lub prowadzić działalności, która byłaby zbieżna z działalnością 

statutową Spółdzielni.  

 

 

 

Jasło, dnia … maja 2022 r. 

 

 

 

 

                                                                             ………………………………………………. 
                                                                                            ( czytelny podpis kandydata) 

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

Kto z członków Rady Nadzorczej Spółdzielni łamie zakazy, o których mowa wyżej podlega: 

a) zawieszeniu członkowstwa w Radzie Nadzorczej, 

b) odwołaniu z Rady Nadzorczej Spółdzielni. 

 

 

 

 

 



 

 

CHARAKTERYSTYKA  KANADYDATA 

 

…………………………………………………….   wiek ………………….  lat 
                         (imię lub imiona i nazwisko kandydata) 
 

wykształcenie ………………………………  zawód ………………………………………….. 

 

Poniżej przedstawiam informacje potwierdzające posiadane kwalifikacje i doświad- 

 

czenie zawodowe: ……………………………………………………………………………… 
                                 (podajemy zwięźle opis pracy zawodowej, posiadane doświadczenie, zdobyte kwalifikacje   

                                  itp. oraz inne informacje,  które kandydat uważa za ważne i godne uwagi) 

 

………………………………………………………..…………………………………………

…………………………………………………………..………………………………………

……………………………………………………………..……………………………………

………………………………………………………………..………………………………….

..………………………………………………………………..………...………………………

…………………………………………………………………..………………………………

……………………………………………………………………..……………………………

………………………………………………………………………..…....…………………… 

………………………………………………………..…………………………………………

…………………………………………………………..………………………………………

……………………………………………………………..……………………………………

………………………………………………………………..…………….…………………...

………………………………………………………………..……………..………………..… 

………………………………………………………………..…………….…………………...

………………………………………………………………..……………..………………..… 

 

                                                                                                   ............................................... 
                                                                                                                             (czytelny podpis kandydata) 

 

 

 

 

 

 



OŚWIADCZENIE 

 

 
 

Ja ……………………………………………………… urodzony …………………………. r. 
                                  ( imię i nazwisko )                                                                      ( data ) 

 

 
Numer ewidencyjny 

PESEL 
           

 

 

zamieszkały : …………………………………………………………………………………. 
                                                                ( dokładny adres ) 

 

 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na: 

 

1)  kandydowanie na członka Rady Nadzorczej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej     

z siedzibą w Jaśle reprezentującego .. część Walnego Zgromadzenia Członków Jasiel-

skiej Spółdzielni Mieszkaniowej,  

2) na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z kandydowaniem do Rady 

Nadzorczej Spółdzielni, 

3) podanie faktu o moim kandydowaniu wraz z krótką charakterystyką mojej osoby do 

publicznej wiadomości członków Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaśle po-

przez umieszczenie takiej informacji na:   

a) stronie internetowej JSM:  www.jsm-jaslo.com.pl.,  

b) tablicach ogłoszeń w siedzibie Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaśle, 

c) tablicach ogłoszeń administracji osiedlowych Spółdzielni, 

d) tablicach ogłoszeń umieszczonych w lokalach, w których odbywać się będą po-

szczególne części Walnego Zgromadzenia Członków Jasielskiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej w Jaśle.  

 

 

 

 

 

Jasło, dnia … maja 2022 r. 

 

 

 

                                                                             ………………………………………………. 
                                                                                           ( czytelny podpis kandydata ) 

 

 

 

                                                                                           ……………………………………………………………….. 

                                                                                                                (seria i nr dowodu osobistego ) 

 

 

 

 

 

http://www.jsm-jaslo.com.pl/


O Ś W I A D C Z E N I E  
 

KANDYDATA DO RADY NADZORCZEJ 
JASIELSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ 

 

KLAUZULA  INFORMACYJNA  ADMINISTRATORA  DANYCH 

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

Zarząd Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, iż: 

1. Administratorem danych osobowych kandydata jest: Jasielska Spółdzielnia Mieszkaniowa, 

ul. 3 Maja 40, 38 – 200 Jasło, NIP 685-000-73-16, REGON 000489047, www.jsm-jaslo.com.pl; 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@jsm-

jaslo.com.pl  lub korespondencyjnie na adres Spółdzielni; 

3. Nie podanie danych uniemożliwia umieszczenie na liście kandydatów do Rady Nadzorczej Spół-

dzielni i wybór w skład tej Rady.  

4. Dane osobowe kandydatów w wyborach do Rady Nadzorczej Spółdzielni przetwarzane są: 

a. na podstawie zgody – tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, 

b. w celu realizacji obowiązków Administratora danych wynikających z przepisów prawa tj. 

podjęcie działań związanych z wyborami do organów Spółdzielni (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), 

c. w okresie ewentualnego pełnienia mandatu członka Rady Nadzorczej Jasielskiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej. 

5. Dane osobowe będą przekazywane podmiotom, które wykażą podstawę prawną oraz uzasadniony 

interes prawny, 

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zadań statutowych oraz 

uzasadniony interes realizowany przez Administratora danych. 

7. Dane osobowe Kandydata nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynaro-

dowych. 

8. Kandydat ma prawo do: dostępu do danych osobowych, sprostowania danych osobowych, usu-

nięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych 

osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, cofnięcia zgody 

w dowolnym momencie.  

9. Kandydatowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych, jeśli uzna, iż przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza 

przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. 

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem koniecznym przystąpienia 

i uczestnictwa w wyborach do Rady Nadzorczej Spółdzielni w zakresie wskazanym w przepisach 

prawa,  Statucie Spółdzielni i Regulaminie Wyborów. 

11. Po zakończeniu wyborów, utraty mandatu albo po wygaśnięciu mandatu w związku z upływem 

kadencji Rady Nadzorczej, dane będą przechowywane przez okres właściwy dla kategorii archi-

walnej BE 10, zgodnie z przepisami o narodowym zasobie archiwalnym.   

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w karcie zgłoszenia kan-

dydata na członka Rady Nadzorczej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przez Administratora 

Danych. 

2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 

3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej Administratora Danych. 

 

Jasło, dnia …. maja 2022 r.                                     ………………………………………… 

         (czytelny podpis kandydata) 

 

 

http://www.jsm-jaslo.com.pl/
mailto:iod@jsm-jaslo.com.pl
mailto:iod@jsm-jaslo.com.pl


LISTA CZŁONKÓW 
JASIELSKIEJ SPÓLDZIELNI MIESZKANIOWEJ POPIERAJĄCYCH  

KANDYDATURĘ  
 

………………………………..…………………………. 
NA CZŁONKA  

RADY NADZORCZEJ  JASIELSKIEJ  SPÓŁDZIELNI  MIESZKANIOWEJ  

reprezentującego … część Walnego Zgromadzenia Członków JSM 

 

L.p. Imię i nazwisko Adres zamieszkania 
Własnoręczny  

podpis 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

16.    

17.    

18.    

19.    

20.    

21.    

22.    

23.    

24.    

25.    

 


