
OŚWIADCZENIE 

KANDYDATA NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ  

SPÓŁDZIELNI ZODIAK  

WYRAŻAJĄCE ZGODĘ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Ja, niżej podpisana/y ........................................................................... legitymująca/y się dowodem 

osobistym nr ........................................ zamieszkała/y w ........................................, przy ul. 

…………………..…….. (nr tel………………......), adres e-mail: ……………………………… ,  

zgodnie z art. 7 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 („RODO”),   

oświadczam, co następuje:  

1. Wyrażam wyraźną i dobrowolną zgodę na przetwarzanie i zbieranie moich danych osobowych przez 

Spółdzielnię ZODIAK w Rzeszowie , ul. T. Rejtana 47  jako administratora tych danych, w związku z  

wyborami  na członka Rady Nadzorczej Spółdzielni  . 

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

3. Jednocześnie oświadczam, że moja zgoda spełnia wszystkie warunki, o których mowa w art. 7 RODO,                

tj. zostałam/em poinformowana/y o przysługującej mi możliwości jej wycofania w każdym czasie, przy 

czym cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej 

podstawie przed cofnięciem zgody, a zapytanie o zgodę zostało mi przedstawione w wyraźnej                             

i zrozumiałej formie. Zostałam/em również poinformowana/y o celu zbierania moich danych osobowych, 

dobrowolności ich podania, przysługującym mi prawie wglądu do treści swoich danych i możliwości ich 

poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz że dane te nie będą 

udostępniane innym podmiotom, o ile nie będzie to wymagane przepisami prawa.   

 
 
 
 
...................................................                                                      ....................................................................................  
/miejsce i data złożenia oświadczenia/                                                                                              /podpis składającego oświadczenie/ 

 
 

INFORMACJA:  

Administratorem pani/pana danych w rozumieniu RODO jest  Spółdzielnia ZODIAK  z siedzibą w Rzeszowie. 
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w związku z wyborami członków do Rady 
Nadzorczej Spółdzielni. Przetwarzanie będzie się odbywało wyłącznie w zakresie niezbędnym do 
przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na kandydata na członka Rady Nadzorczej. W oparciu o dane 
osobowe Spółdzielnia ZODIAK  nie będzie podejmowała zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących 
wynikiem profilowania w rozumieniu RODO. 

Posiada pani/pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych) w przypadku, gdy przetwarzanie pani/pana danych osobowych narusza przepisy RODO.  

Dane osobowe będą przetwarzane przez Spółdzielnię ZODIAK na podstawie art. 6 ust.1 lit. f) RODO jedynie w 
celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań Administratora danych osobowych.  
 


