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Oświadczenie
Niniejszym wyrażam zgodę na kandydowanie w wyborach do Rady Nadzorczej Spółdzielni
Mieszkaniowej „Mystal” w Myszkowie na kadencję 2020 – 2023.
Jednocześnie jako kandydat na członka Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Mystal” w
nawiązaniu do zapisu § 30 Statutu Spółdzielni oraz przepisu art. 56 i art. 57 Prawa Spółdzielczego
oświadczam, iż:
a) nie jestem pracownikiem bieżącej działalności gospodarczej Spółdzielni ani pełnomocnikiem
zarządu,
b) nie pozostaję w związku małżeńskim ani w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej i w drugim stopniu linii bocznej z żadnym z członków zarządu ani pracownikiem bieżącej
działalności gospodarczej spółdzielni,
c) nie zajmuję się działalnością konkurencyjną wobec Spółdzielni w rozumieniu § 21 Regulaminu
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Mystal” w Myszkowie,
d) nie byłem/am skazany/a jakimkolwiek wyrokiem sądowym,
e) nie zalegam z jakimikolwiek opłatami wobec Spółdzielni Mieszkaniowej „Mystal”.
Oświadczam także, że zobowiązuję się do zachowania tajemnicy służbowej w zakresie
uzyskanych w związku z pełnieniem mandatu informacji dotyczących treści wewnętrznych
dokumentów Spółdzielni, a w szczególności prowadzonej działalności, klientów, jakichkolwiek
danych technicznych lub ekonomicznych dotyczących Spółdzielni, umów, których treść powinna
pozostać poufna (tajemnica handlowa) oraz dokumentów, które Spółdzielnia pozyskuje od
jednostek zewnętrznych, np. z samorządu terytorialnego, a zawierających pisemne pouczenie o ich
poufności.
Zobowiązuję się przestrzegać przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych
(Dz.U.2019.1781 t.j. z dnia 2019.09.19) w zakresie uzyskanych w związku z pełnioną funkcją danych osobowych członków i pracowników Spółdzielni oraz osób bądź podmiotów z nią współpracujących, w tym do dołożenia szczególnej staranności w celu zapewnienia tajemnicy przedmiotowych danych. Powyższe zobowiązanie dotyczy również okresu po zakończeniu działalności w organach Spółdzielni.

Nadto wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Mystal” w Myszkowie, związanych z kandydowaniem w wyborach do Rady Nadzorczej dla
celów związanych z wyborami, a także działalnością statutową i ustawową Spółdzielni i oświadczam, że zostałam/łem poinformowana/y o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
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