
Mysłowice, dnia ………….…………………...
………………………………………………………………
                                 (imię i nazwisko)

………………………………………………………………
                               (adres zamieszkania)

………………………………………………………………

………………………………………………………………
                      (dane kontaktowe: numer telefonu)

OŚWIADCZENIE
osoby kandydującej na członka Rady Nadzorczej

Stosownie do postanowień § 48 ust. 4 Statutu Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej przy KWK
„Mysłowice” wyrażam zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej i oświadczam, że nie 
zachodzą ustawowe bądź statutowe przeszkody członkostwa w Radzie Nadzorczej tzn.:

1. Nie zostałem prawomocnie skazany wyrokiem karnym i nie toczy się wobec mnie żadne
postępowanie karne.

2. Nie  jestem  w  sporze  sądowym  z  Górniczą  Spółdzielnią  Mieszkaniową  przy  KWK
„Mysłowice” w Mysłowicach.

3. Nie posiadam żadnego zadłużenia wobec Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej przy KWK
„Mysłowice” w Mysłowicach, w tym w szczególności z tytułu opłat za mieszkanie.

4. Nie zajmuje się interesami konkurencyjnymi wobec Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej
przy KWK „Mysłowice” w Mysłowicach, w tym w szczególności nie prowadzę działalności
konkurencyjnej  wobec  Spółdzielni,  nie  uczestniczę  jako  wspólnik  ani  członek  władz
podmiotów  prowadzących  działalność  konkurencyjną  wobec  Spółdzielni  ani  nie  jestem
zatrudniony  na  podstawie  umowy  o  pracę  albo  na  podstawie  innej  umowy  np.
cywilnoprawnej przez podmiot prowadzący działalność konkurencyjną wobec Spółdzielni.

5. Nie jestem  zatrudniony w Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej przy KWK „Mysłowice”
w Mysłowicach.

6. Nie pełniłem funkcji w Radzie Nadzorczej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej przy KWK
„Mysłowice” w Mysłowicach przez dwie kolejne kadencje   2015 - 2018 i 2018 – 2021.

7. Nie pozostaję w związku małżeńskim ani w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii  prostej  i  w drugim stopniu  w linii  bocznej  z  osobą zatrudnioną  przez  Górniczą
Spółdzielnię  Mieszkaniową  Radzie  Nadzorczej  Spółdzielni  Mieszkaniowej  przy  KWK
„Mysłowice”

Inne  dane  jakie  o  swej  kandydaturze  chce  Walnemu  Zgromadzeniu  przekazać  kandydat

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w powyższym zakresie na podstawie art. 7 „Rozporządzenia o Ochronie
Danych  Osobowych”  (RODO).  Administratorem  danych  jest  Górnicza  Spółdzielnia  Mieszkaniowa  przy  KWK  „Mysłowice”
w Mysłowicach, ul. W. Skotnica 98d/2.

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


