
Łódź, dn……………………….. 
 
 
 

Zarząd  
Łódzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej 

 

 

 

Wybory do Rady Nadzorczej Łódzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej  
kadencja 2020 - 2023 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Oświadczam (zgodnie z § 35 ust. 3 Statutu ŁSM, w związku z § 13 ust. 3 i 8 Regulaminu Obrad 

Walnego Zgromadzenia ŁSM oraz § 2 ust. 2 i 7 Regulaminu Rady Nadzorczej ŁSM), że jestem 

członkiem Łódzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej i wyrażam zgodę na kandydowanie w wyborach do 

Rady Nadzorczej Łódzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej - kadencja 2020 – 2023 oraz, że nie zalegam 

z opłatami za używanie lokalu znajdującego się w zasobach ŁSM, do którego posiadam prawo. 
 

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

(imię i nazwisko) 

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

(numer członkowski) 

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

(adres lokalu, do którego Kandydat posiada prawo) 
 

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

podpis Kandydata*: 
 

*podpis Kandydata zgodnie m.in. z § 35 ust. 3 
Statutu ŁSM musi być złożony za jego 
poświadczeniem, w siedzibie Spółdzielni lub 
notarialnie 

 

podpis pracownika ŁSM poświadczający 
własnoręczność podpisu Kandydata 

 
 

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

 

Ja, niżej podpisana/ny zapoznałam/em) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach 
przetwarzania danych osobowych oraz poinformowano mnie, że: 

1. administratorem moich danych osobowych jest Łódzka Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Łodzi (90-244) przy ul. Jaracza 77/79, nr tel.: 
42 678 98 40, 678 70 77, adres email: biuro@lsmjaracza.pl. 

2. dane przetwarzane będą zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000 z dnia 2018.05.24) 
i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku, zwanego dalej „RODO”, w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchylenia dyrektywy 
95/46/WE w związku z realizacją przez Spółdzielnię niniejszego formularza, 

3. dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych celów, zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach prawa, 
4. odbiorcami danych osobowych będą podmioty upoważnione przepisami prawa, 
5. przysługuje mi m.in. prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, 
6. dane osobowe podaję dobrowolnie. 

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

                     podpis Kandydata 


