
 

Załącznik Nr 3 

Do UZ Nr 232/B/2020 z dnia 19.05.2020 r. 

 
 

 

 

 

Karta zgłoszenia 

udziału w obradach  

Zebrania Grupy Członkowskiej Banku Spółdzielczego w Namysłowie 

przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej 

w dniu 27 maja 2020 roku 
  

Ja, niżej podpisany/a 

 

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

(Imię i nazwisko) 

 

oświadczam niniejszym, iż jako Członek/Pełnomocnik Członka* Banku Spółdzielczego  

w Namysłowie będę uczestniczył osobiście w Zebraniu Grupy Członkowskiej Banku 

Spółdzielczego w Namysłowie, które odbędzie się w dniu 27 maja 2020 roku, przy wykorzystaniu 

środków komunikacji elektronicznej, akceptując środki komunikacji elektronicznej oraz związane 

z nimi rozwiązania techniczne przyjęte przez Bank Spółdzielczy w Namysłowie na potrzeby 

Zebrania Grupy Członkowskiej Banku Spółdzielczego w Namysłowie w 2020 r. Niniejsza zgoda 

obejmuje również akceptację: 

 przeprowadzenia głosowań podczas Zebrania Grupy Członkowskiej, a w szczególności nad 

uchwałami przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. 

 

 

Adres e-mail Członka/Pełnomocnika*  ……………………………….…….………… 

 

Nr telefonu komórkowego Członka/Pełnomocnika* ..…………………....…………… 

 

PESEL …….…..……………… 
 

 

………………………………………………………………………………………………….. 
(Podpis Członka/pełnomocnika*) 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić 

 

 

Oryginał wypełnionej Karty zgłoszenia udziału proszę dostarczyć do Centrali Banku Spółdzielczego 

w Namysłowie, z dopiskiem: ZDSZ_ZGC), w terminie do dnia 26 maja 2020 r. lub wypełnioną  

i podpisaną przesłać na adres poczty elektronicznej: bank@bsnamyslow.com.pl . 
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Obowiązek informacyjny administratora danych osobowych 

 
Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych  

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) Bank Spółdzielczy  

w Namysłowie przedstawia następujące informacje: 

 

Administrator danych Bank Spółdzielczy w Namysłowie, Plac Wolności 12, 46-100 Namysłów (Bank) 

Inspektor Ochrony 

Danych 
W Banku został wyznaczony inspektor ochrony danych, z którym można się 

skontaktować pisemnie na adres Administratora, pod adresem e-mail: 

iod@bsnamyslow.com.pl lub tel. 0-77/4109100. 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych opublikowane są na stronie 

www.bsnamyslow.com.pl  

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach 

dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw przysługujących 

na mocy Rozporządzenia. 

 

Kategorie danych Bank przetwarza w szczególności następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: 

dane identyfikacyjne zawarte w treści karty zgłoszenia i pełnomocnictwa oraz pozyskane 

od Członka. 

 

Źródło danych  Pani/ Pana dane Bank pozyskuje: 

- w przypadku gdy jest Pani/Pan Członkiem/pełnomocnikiem członka - z treści 

otrzymanego pełnomocnictwa oraz pozyskane od Członka, 

 

Cele przetwarzania 

oraz podstawa prawna 

przetwarzania 

Celem przetwarzania danych osobowych jest spełnienie przez bank ( Spółdzielnię) 

obowiązków wynikających z przepisów Prawa bankowego, Prawa Spółdzielczego, Ustawy o 

KRS nałożonych na Bank w związku ze zwołaniem Zebrania Grup Członkowskich / 

Zebrania Przedstawicieli, umożliwienie członkom wykonania swoich praw względem banku 

( Spółdzielni) a także ustalenia faktów do celów dochodzenia ewentualnych roszczeń przez 

Bank ( Spółdzielnię) lub obrony przed roszczeniami. 

Bank przetwarza Pani/Pana dane osobowe pozyskane bezpośrednio od Państwa (np. 

deklaracja członkowska, składane formularze informacyjne), a także pozyskane z innych 

źródeł zgodnie z prawem oraz na podstawie umów z partnerami m.in. źródła publiczne, np. 

rejestry KRS, CEIDG W każdym ze wskazanych przypadków Bank skrupulatnie weryfikuje 

czy ma podstawę prawną przetwarzania danych osobowych. 

Okres przez który 

dane będą 

przechowywane 

Pani/Pana dane osobowe będą przez Bank przechowywane bezterminowo. 

Odbiorcy danych Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane przez Bank podmiotom 

upoważnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 

 

Prawa osoby, której 

dane dotyczą 

Zgodnie z Rozporządzeniem przysługuje Pani/Panu prawo do: 

1) uzyskania potwierdzenia, czy jego dane są przetwarzane przez Bank, a także prawo 

dostępu do jego danych (art. 15 Rozporządzenia), 

2) sprostowania oraz uzupełnienia jego danych (art. 16 Rozporządzenia). 

Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że przetwarzanie przez Bank 

Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych. 
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