
ZARZ1\DZENIE Nr 31i~ NIII/20 

PREZYDENTA MIASTA LODZI 

z dnia ~O UAA~<l 2020 r. 

zmieniajqce zarzqdzenie w sprawie ustalenia "Zasad nadzoru wlascicielskiego nad 

spolkami z kapitalowym udzialem Miasta Lodzi". 

Na podstawie art. 30 ust. 2 plct 3 i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorz'ldzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) 

zarzqdzam, co nast~puje: 

§ 1. W "Zasadach nadzoru wlascicielskiego nad sp61kami z kapitalowym udzialem 

Miasta Lodzi", stanowi'lcych za1'lcznik do zarz'ldzenia Nr 748NIII/19 Prezydenta Miasta 

Lodzi z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie ustalenia "Zasad nadzoru wlascicielskiego nad 

sp61kami z kapitalowym udzialem Miasta Lodzi", Zmtenlonego zarz'ldzeniem 

Nr 1294NIII/19 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 5 czerwca 2019 r., wprowadzam nast((puj'lce 

zmlany: 

1) w § 1: 

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

,,1) BNW nalezy przez to rozumiec Biuro Nadzoru Wlascicielskiego 

w Departamencie Architektury i Rozwoju Urz((du Miasta Lodzi;", 

b) plct 4 otrzymuje brzmienie: 

,,4) kom6rce nadzoru - nalezy przez to rozumiec odpowiednio Biuro Nadzoru 

Wlascicielskiego w Departamencie Architektury i Rozwoju Urz((du Miasta Lodzi 

realizuj'lce nadz6r nad sp61kami z kapitalowym udzialem Miasta Lodzi 

z wy1'lczeniem sp61ek prowadz'lcych dzialalnosc lecznicz'l oraz Wydzial Zdrowia 

i Spraw Spolecznych w Departamencie Polityki Spolecznej Urz((du Miasta Lodzi 

realizuj'lcy nadz6r nad sp61kami z kapitalowym udzialem Miasta Lodzi 

prowadz'lcymi dzialalnosc lecznicz'l;", 

c) pkt 17 otrzymuje brzmienie: 

,,17) WZiSS - nalezy przez to rozumiec Wydzial Zdrowia i Spraw Spolecznych 

w Departamencie Polityki Spolecznej Urz((du Miasta Lodzi;"; 



2) w § 6 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

,,5. Osoby nadzoruj~ce kom6rky nadzoru zatwierdzaj~ rekomendacjy dla Prezydenta 

lub Pelnomocnika na zgromadzenie wsp61nik6w zawart~ w opinii przygotowanej przez 

kom6rky nadzoru, kt6ra winna bye zgodna z prawem i interesem Miasta Lodzi. W procesie 

przygotowywania opinii i zatwierdzania rekomendacji nie bior~ udzialu pracownicy 

Urzydu pelni~cy funkcje w radzie nadzorczej sp61ki, kt6rej rekomendacja dotyczy."; 

3) w§ 11: 

a) w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

,,5) art. 10c ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. 0 gospodarce komunalnej (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 712 i 2020),", 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

,,2. Kandydat na czlonka rady nadzorczej sp61ki w dniu jego powolania do skladu 

rady nadzorczej lub czlonek rady nadzorczej ww. sp61ki, nie moze pelnic funkcji 

w organach innej sp61ki z kapitalowym udzialem Miasta Lodzi."; 

4) w § 12 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

,,1) niezwlocznie informowac pisemnie wsp61nika za posrednictwem kom6rki nadzoru, 

o sprawach naglych, istotnych lub waznych z punktu widzenia funkcjonowania sp61ki 

i wsp61nika, w tym m.in. maj~cych wplyw na sytuacjy ekonomiczno-finansow~ sp61ki, 

zachowanie plynnosci sp61ki, czy skutkuj~cych zwiykszeniem wydatk6w z budzetu 

Miasta Lodzi;"; 

5) w§ 16: 

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

,,3. Kandydat Miasta Lodzi na czlonka zarz~du sp61ki jednoosobowej w dniu jego 

powolania do skladu zarz~du lub czlonek zarz~du ww. sp61ki nie moze: 

1) pelnie funkcji w zarz~dzie innej sp61ki prawa handlowego; 

2) pelnie funkcji w radzie nadzorczej innej sp61ki z kapitalowym udzialem Miasta 

Lodzi.", 

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

,,5. Kandydat Miasta Lodzi na czlonka zarz~du sp61ki z wiykszosciowym 

udzialem Miasta Lodzi VI dniu jego powolania do skladu zarz~du lub czlonek zarz~du 

ww. sp61ki nie moze: 



1) pelnic funkcji w zarz~dzie innej spolki prawa handlowego z kapitalowym udzialem 

Miasta Lodzi; 

2) pelnic funkcji w radzie nadzorczej lnne] spolki z kapitalowym udzialem Miasta 

Lodzi."; 

6) w § 18: 

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

,,1) niezwlocznie informowac pisemnie wspolnika za posrednictwem komorki nadzoru, 

o sprawach naglych, istotnych lub wamych z punktu widzenia funkcjonowania 

spolki i wspolnika, w tym m.in. maj~cych wplyw na sytuacjy ekonomiczno

finansow~ spolki, zachowanie plynnosci spolki, czy skutkuj~cych zwiykszeniem 

wydatkow z budzetu Miasta Lodzi;", 

b) w pkt 11 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

"w terminie do dnia 10 kazdego miesi~ca przekazywac pisemnie i elektronicznie 

wspolnikowi za posrednictwem Biura Promocji Nowych Mediow 

w Departamencie Architektury Rozwoju Urzydu Miasta Lodzi 

oraz do wiadomosci komorki nadzoru, informacje w zakresie:", 

c) w pkt 11 kropky zastypuje siy srednikiem i dodaje siy pkt 12 w brzmieniu: 

,,12) informowac wspolnika za posrednictwem komorki nadzoru 0 zgloszonych przez 

spolky lub inny podmiot schematach podatkowych (MDR) dotycz~cych spolki oraz 

o schematach podatkowych, z ktorych spolka korzysta, w terminie 14 dni od dnia 

dokonania takiego zgloszenia alba od dniajego zastosowania."; 

7) zal~czniki Nr 3-6 do Zasad otrzymuj~ brzmienie okreslone odpowiednio w zal~cznikach 

Nr 1-4 do niniejszego zarz~dzenia. 

§ 2. Zarz~dzenie wchodzi w zycie z dniem wydania . 
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OSWIADCZENIE 

Zalqcznik Nr 1 

do zarzqdzenia Nr 311~ NIII/20 
Prezydenta Miasta Lodzi 

z dnia 40 UNt~.o 2020 r. 

Zalqcznik Nr 3 

do Zasad 

(WZOR) 

Lodz, dnia ........................ . 

(dotyczy jednoosobowych spolek oraz z wiykszosciowym udzialem Miasta Lodzi) 

Ja nizej podpisany/podpisana* ...... .................. ......... oswiadczam, ze 
wyrazam zgody na kandydowanie na czlonka Rady N adzorczej 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Spolki z ograniczonq 
odpowiedzialnosciqlSpolki akcyjnej * . 

Ponadto oswiadczam, ze: 
1. posiadam pelnq zdolnosc do czynnosci prawnych, 
2. nie bylem skazany/nie bylam skazana* za przestypstwa, 0 ktorych mowa wart. 18 § 2 

Kodeksu spolek handlowych oraz nie tOCZq siy przeciwko mnie zadne postypowania 
kame 0 przestypstwa, 0 ktorych mowa w wyzej wymienionym przepisie prawa; 

3. spelniam wymogi art. lOa ust. 5 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. 0 gospodarce 
komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z poin. zm.) w zwiqzku z art. 19 ust. 1 ustawy 
z dnia 16 grudnia 2016 r. 0 zasadach zarzqdzania mieniem panstwowym (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1302, z poin. zm.): 

a) posiadam wyzsze wyksztalcenie lub wyksztalcenie wyzsze uzyskane za granicq uznane 
w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrybnych przepisow; 

b) posiadam co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy 0 pracy, 
powolania, wyboru, mianowania, spoldzie1czej umowy 0 pracy lub swiadczenia uslug 
na podstawie innej umowy lub wykonania dzialalnosci gospodarczej na wlasny 
rachunek; 

c) spelniam przynajmniej jeden z ponizszych wymogow: 
o posiadam stopien naukowy doktora nauk ekonomicznych, prawnych lub technicznych, 
o posiadam tytul zawodowy radcy prawnego, adwokata, bieglego rewidenta, doradcy 
podatkowego, doradcy inwestycyjnego lub doradcy restrukturyzacyjnego, 
o ukonczylemlukonczylam studia Master of Business Administration (MBA), 
o posiadam certyfikat Chartered Financial Analyst (CF A), 
o posiadam certyfikat Certified International Investment Analyst (CIIA), 
o posiadam certyfikat Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), 
o posiadam certyfikat Certified In Financial Forensics (CFF), 
o posiadam potwierdzenie zlozenia egzaminu dla kandydatow na czlonkow organow 
nadzorczych przed komisja powolanq przez ministra wlasciwego do spraw Skarbu 
Panstwa, 
o zlozylemlzlozylam egzamin dla kandydatow na czlonk6w organ6w nadzorczych przed 
komisjq egzaminacyjnq wyznaczonq przez Prezesa Rady Ministr6w; 



d) nie pozostajy w stosunku pracy ze spolk,!, ani nie swiadczy pracy lub uslug najej rzecz 
na podstawie innego stosunku prawnego; 

e) nie posiadam akcji w spolce zaleznej, z wyj'!tkiem akcji dopuszczonych do obrotu na 
rynku regulowanym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 0 obrocie 
instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 89); 

f) nie pozostajy ze spolk,! zalezn'! w stosunku pracy ani nie swiadczy pracy lub uslug na 
jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego; 

g) nie wykonujy zajyc, ktore pozostawalyby w sprzecznosci z obowi,!zkami jako czlonka 
organu nadzorczego alba moglyby wywolac podejrzenie 0 stronniczosc lub 
interesownosc lub rodzic konflikt interesow wobec dzialalnosci spolki; 

h) spelniam inne wymogi dla czlonka organu nadzorczego, okreslone w odrybnych 
przepisach; 

4. znane s,! mi przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 ograniczeniu prowadzenia 
dzialalnosci gospodarczej przez osoby pelni,!ce funkcje publiczne (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 2399) i oswiadczam, ze: 

1) 0 jestem osob,! pelni,!c,! funkcjy publiczn,! w mysl art. 2 ww. ustawy z uwagi 
na ........................................................................................................ . 

oraz ze powolanie mnie do Rady Nadzorczej Spolki nie bydzie naruszalo przepisu art. 4 
pkt 1 w zw. z art. 6 ust. 1 tej ustawy (osoby publiczne, 0 ktorych mowa wart. 2 pkt 1, 2, 
3a, 3c i 6-10 ww. ustawy mog,! zostac zgloszone do organow dwoch spolek, w tymjednej 
rady nadzorczej spolki z wiykszosciowym udzialem Skarbu Panstwa, jednostek 
samorz'!du terytorialnego alba spolek z wiykszosciowym udzialem Skarbu Panstwa 
b,!dz/lub jednostek samorz'!du terytorialnego), 

2) 0 nie jestem osob,! pelni,!c,! funkcjy publiczn,! i nie podlegam ograniczeniom 
wynikaj,!cym z przepisow ww. ustawy; 

5. spelniam wymogi art. 10c ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. 0 gospodarce komunalnej: 
o nie jestem czlonkiem rady nadzorczej spolki, 0 ktorej mowa we wskazanym artykule; 
o jestem czlonkiem rady nadzorczej spolki, 0 ktorej mowa we wskazanym artykule, tj.: 
a) ........................................................................................................... .. 

(nazwa spolki i procentowy udzial podmiotu wymienionego wart. 10c ustawy z dnia 
20 grudnia 1996 r. 0 gospodarce komunalnej, ze wskazaniem ktorego podmiotu); 

b) ......................................................................................................... .. 
(nazwa spolki i procentowy udzial podmiotu wymienionego wart. 10c ustawy z dnia 
20 grudnia 1996 r. 0 gospodarce komunalnej, ze wskazaniem ktorego podmiotu); 

6. nie zasiadam w organach spolki z kapitalowym udzialem Miasta Lodzi; 
7. nie jestem radnym jednostki samorz'!du terytorialnego, ktora posiada udzialulakcje 

w Spolce; 
8. znane mi s,! przepisy ustawy z dnia 18 pazdziemika 2006 r. 0 ujawnianiu informacji 

o dokumentach organow bezpieczenstwa panstwa z lat 1944-1990 oraz tresci tych 
dokumentow (Dz. U. z 2019 r. poz. 430, z pozn. zm.); 

9. zobowi,!zujy siy do przekazywania do wiadomosci wspolnika/akcjonariusza* - Miasta 
Lodzi waZnych decyzji dotycz,!cych Spolki podejmowanych przez Rady Nadzorcz'!. 

10. przekazy Spolce moje dane osobowe w zakresie niezbydnym do pelnienia funkcji 
w Radzie Nadzorczej. 

data, podpis 

* niepotrzebne skreslic 

o wlasciwe zaznaczyc krzyzykiem 



Wyrazam zgody na przetwarzanie przez Prezydenta Miasta Lodzi moich danych osobowych 
zawartych w dokumentach skladanych w zwiqzku z kandydowaniem na czlonka Rady 
N adzorczej, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporzqdzenia Parlamentu Europej skiego i Rady 
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiqzku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporzqdzenie 0 ochronie danych) (Dz. Urz. DE 
L 119 z 04.05.2016, str. 1, z p6in. zm.). lednoczesnie oswiadczam, iz dane przekazujy 
dobrowolnie. 

data, podpis 

Klauzula informacyjna dotycz~ca przetwarzania danych osobowych 
kandydatow na czlonka Rady N adzorczej 

oraz 
osob zasiadaj~cych w Radzie Nadzorczej 
dla ktorych administratorem danych jest 

Prezydent Miasta Lodzi 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady DE 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem 
danych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (zwanego dalej "og6lnym rozporzqdzeniem") informujemy, ze: 

1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Lodzi z siedzibq w Lodzi 
przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 L6di, tel.: +48 (42) 638-44-44, fax: +48 (42) 272-
60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl. 

2. Inspektorem ochrony danych w Drzydzie Miasta Lodzi jest Pani Agnieszka 
Kozlowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl. 

3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do rozpatrzenia kandydatury 
na czlonka Rady Nadzorczej. Og6lnq podstawy do przetwarzania danych stanowi 
art. 6 ust. 1 lit. a og61nego rozporzqdzenia. Celem przetwarzania danych osobowych 
kandydata na czlonka Rady Nadzorczej jest zweryfikowanie wypelnienia przeslanek 
z art. 19 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. 0 zasadach zarzqdzania mieniem 
panstwowym w zwiqzku z uprawnieniem Prezydenta Miasta Lodzi jako wsp6lnika 
Sp61ki do wskazywania kandydat6w na czlonk6w Rady Nadzorczej. 

4. W przypadku czlonk6w Rady Nadzorczej og6lnq podstawy do przetwarzania danych 
stanowi art. 6 ust. 1 lit. c og6lnego rozporzqdzenia. Celem przetwarzania danych jest 
zapewnienie wsp6lnikowi - Miastu L6di - kontaktu z czlonkami Rady N adzorczej 
w ramach zaleznosci korporacyjnej pomiydzy organami sp61ki wynikajqcej z Kodeksu 
sp61ek handlowych. Podstawy prawnq do gromadzenia danych osobowych 
dotyczqcych czlonk6w Rady Nadzorczej stanowi art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z p6in. zm.), 
art. lOa ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. 0 gospodarce komunalnej 
w zw. z art. 19 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. 0 zasadach zarzqdzania mieniem 
panstwowym, art. 215 i art. 385 Kodeksu sp61ek handlowych. 

5. Dane osobowe mogq bye udostypniane innym podmiotom uprawnionym do ich 
otrzymania na podstawie obowiqzujqcych przepis6w prawa oraz odbiorcom danych 



w rozumieniu przepisow 0 ochronie danych osobowych, tj. podmiotom swiadcz'lcym 
uslugi pocztowe, uslugi informatyczne. Dane osobowe nie byd£! przekazywane do 
panstw trzecich. 

6. Dane osobowe byd£! przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 141ipca 1983 r. 0 narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 553, z poin. zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie 
wyrazonej zgody, przez okres niezbydny do realizacji wskazanego celu. 

7. W zwi£!zku z przetwarzaniem danych osobowych na podstawie przepisow prawa, 
posiada Pani/Pan prawo do: 

a) dostypu do tresci swoich danych, na podstawie art. 15 ogolnego rozporz£!dzenia; 
b) sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogolnego rozporz'ldzenia; 
c) ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogolnego rozporz£!dzenia. 
W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrazonej zgody posiada Pani/Pan 
prawo do: 

a) dostypu do tresci swoich danych, na podstawie art. 15 ogolnego rozporz£!dzenia; 
b) sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogolnego rozporz£!dzenia; 
c) usuniycia danych, na podstawie art. 17 ogolnego rozporz£!dzenia; 
d) ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogolnego rozporz£!dzenia; 
e) wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogolnego rozporz£!dzenia. 

8. Ponadto w przypadku, w ktorym przetwarzanie danych odbywa siy na podstawie 
wyrazonej zgody, przysluguje Pani/Panu prawo do jej cofniycia, w dowolnym 
momencie, w formie, w jakiej zostala ona wyrazona. Od tego momentu PanilPana 
dane nie byd'l przez nas przetwarzane. . 

9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzydu 
Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iz przetwarzanie danych 
osobowych narusza przepisy 0 ochronie danych osobowych. 

10. Dane nie byd'l przetwarzane w sposob zautomatyzowany, w tym rowniez w formie 
profilowania. 



OSWIADCZENIE 

Zal,!cznik Nr 2 

do zarz,!dzenia Nr 31i9 NIII/20 
Prezydenta Miasta Lodzi 

z dnia AD WJ.~o 2020 r. 

Zal,!cznik Nr 4 

do Zasad 

(WZOR) 

Lodi, dnia ........................ . 

(dotyczy spolek z mniejszosciowym udzialem Miasta Lodzi) 

Ja nizej podpisany/podpisana* 00000000000000000000000000000 .. 00 oswiadczam, ze 
wyrazam zgod« na kandydowanie na czlonka Rady N adzorczej 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Spolki z ograniczon,! 
odpowiedzialnosci,!!Spolki akcyjnej * . 

Ponadto oswiadczam, ze: 
1. posiadam peln,! zdolnosc do czynnosci prawnych, 
2. nie bylem skazany/nie bylam skazana* za przest«pstwa, 0 ktorych mowa w art. 18 § 2 

Kodeksu sp6lek handlowych oraz nie tocz'! si« przeciwko mnie zadne post«powania 
kame 0 przest«pstwa, 0 kt6rych mowa w wyzej wymienionym przepisie prawa; 

3. spelniam wymogi art. lOa ust. 5 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. 0 gospodarce 
komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z poin. zm.) w zwi,!zku z art. 19 ust. 1 ustawy 
z dnia 16 grudnia 2016 r. 0 zasadach zarz,!dzania mieniem panstwowym (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1302, z p6in. zm.): 

a) posiadam wyzsze wyksztalcenie lub wyksztalcenie wyzsze uzyskane za granic,! uznane 
w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odr«bnych przepisow; 

b) posiadam co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy 0 prac«, 
powolania, wyboru, mianowania, sp6ldzielczej umowy 0 prac« lub swiadczenia uslug 
na podstawie innej umowy lub wykonania dzialalnosci gospodarczej na wlasny 
rachunek; 

c) spelniam przynajmniej jeden z ponizszych wymog6w: 
o posiadam stopien naukowy doktora nauk ekonomicznych, prawnych lub technicznych, 
o posiadam tytul zawodowy radcy prawnego, adwokata, bieglego rewidenta, doradcy 
podatkowego, doradcy inwestycyjnego lub doradcy restrukturyzacyjnego, 
o ukonczylemlukonczylam studia Master of Business Administration (MBA), 
o posiadam certyfikat Chartered Financial Analyst (CF A), 
o posiadam certyfikat Certified International Investment Analyst (CIIA), 
o posiadam certyfikat Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), 
o posiadam certyfikat Certified In Financial Forensics (CFF), 
o posiadam potwierdzenie zlozenia egzaminu dla kandydatow na czlonkow organow 
nadzorczych przed komisja powolan,! przez ministra wlasciwego do spraw Skarbu 
Panstwa, 
o zlozylemlzlozylam egzamin dla kandydat6w na czlonk6w organ6w nadzorczych przed 
komisj,! egzaminacyjn,! wyznaczon'! przez Prezesa Rady Ministr6w; 



d) nie pozostajy w stosunku pracy ze sp61k,!, ani nie swiadczy pracy lub usrug na jej rzecz 
na podstawie innego stosunku prawnego; 

e) nie posiadam akcji w sp61ce zaleznej, z wyj'!tkiem akcji dopuszczonych do obrotu na 
rynku regulowanym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 0 obrocie 
instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 89); 

f) nie pozostajy ze sp61k,! zalezn,! w stosunku pracy ani nie swiadczy pracy lub usrug na 
jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego; 

g) nie wykonujy zajyc, kt6re pozostawalyby w sprzecznosci z obowi,!zkami jako czlonka 
organu nadzorczego alba moglyby wywolac podejrzenie 0 stronniczosc lub 
interesownosclub rodzic konflikt interes6w wobec dzialalnosci sp61ki; 

h) spelniam inne wymogi dla czlonka organu nadzorczego, okreslone w odrybnych 
przepisach; 

4. znane S,! mi przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 ograniczeniu prowadzenia 
dzialalnosci gospodarczej przez osoby pelni,!ce funkcje publiczne (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 2399) i oswiadczam, ze: 
o jestem osob,! pelni,!c,! funkcjy publiczn,! w mysl art. 2 ww. ustawy z uwagi 
na ........................................................................................................ . 

oraz ze powolanie mnie do Rady Nadzorczej Sp61ki nie bydzie naruszalo przepisu art. 4 
pkt 1 w zw. z art. 6 ust. 1 tej ustawy (osoby publiczne, 0 kt6rych mowa w art. 2 pkt 1, 2, 
3a, 3c i 6-10 ww. ustawy mog,! zostac zgloszone do organ6w dw6ch sp61ek, w tymjednej 
rady nadzorczej sp61ki z wiykszosciowym udzialem Skarbu Panstwa, jednostek 
samorz'!du terytorialnego · alba sp61ek z wiykszosciowym udzialem Skarbu Panstwa 
b,!dZllub jednostek samorz'!du terytorialnego), 
o nie jestem osob,! pelni,!c,! funkcjy publicZll,! i nie podlegam ograniczeniom 
wynikaj,!cym z przepis6www. ustawy; 

5. spelniam wymogi art. 10c ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. 0 gospodarce komunalnej: 
o nie jestem czlonkiem rady nadzorczej sp61ki, 0 kt6rej mowa we wskazanym artykule; 
o jestem czlonkiem rady nadzorczej sp61ki, 0 kt6rej mowa we wskazanym artykule, tj.: 
a) ......................................................................................................... . 
(nazwa sp61ki i procentowy udzial podmiotu wymienionego wart. 10c ustawy z dnia 
20 grudnia 1996 r. 0 gospodarce komunalnej, ze wskazaniem kt6rego podmiotu); 
b) ........................................................................................................ . 
(nazwa sp61ki i procentowy udzial podmiotu wymienionego wart. 10c ustawy z dnia 
20 grudnia 1996 r. 0 gospodarce komunalnej, ze wskazaniem kt6rego podmiotu); 

6. nie zasiadam w organach sp61ki z kapitalowym udzialem Miasta Lodzi; 
7. nie jestem radnym jednostki samorz'!du terytorialnego, kt6ra posiada udzialulakcje 

w Sp6lce; 
8. znane mi S,! przepisy ustawy z dnia 18 pazdziemika 2006 r. 0 ujawnianiu informacji 

o dokumentach organ6w bezpieczenstwa panstwa z lat 1944-1990 oraz tresci tych 
dokument6w (Dz. U. z 2019 r. poz. 430, z p6zn. zm.); 

9. zobowi£!Zujy siy do przekazywania do wiadomosci wsp6lnikalakcjonariusza* - Miasta 
Lodzi waznych decyzji dotycz,!cych Sp61ki podejmowanych przez Rady Nadzorcz'!. 

10. przekazy Sp61ce moje dane osobowe w zakresie niezbydnym do pelnienia funkcji 
w Radzie N adzorczej. 

data, podpis 

* niepotrzebne skreslic 

o wlasciwe zaznaczyc krzyzykiem 



Wyrazam zgody na przetwarzanie przez Prezydenta Miasta Lodzi moich danych osobowych 
zawartych w dokumentach skladanych w zwhlZku z kandydowaniem na czIonka Rady 
Nadzorczej, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporz,!dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwi,!zku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepIywu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporz,!dzenie 0 ochronie danych) (Dz. Urz. UE 
L 119 z 04.05.2016, str. 1, z p6in. zm.). lednoczesnie oswiadczam, iz dane przekazujy 
dobrowolnie. 

data, podpis 

Klauzula informacyjna dotycz~ca przetwarzania danych osobowych 
kandydatow na czlonka Rady N adzorczej 

oraz 
osob zasiadaj~cych w Radzie Nadzorczej 
dla ktorych administratorem danych jest 

Prezydent Miasta Lodzi 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporz'!dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwi,!zku z przetwarzaniem 
danych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (zwanego dalej "og6lnym rozporz'!dzeniem") informujemy, ze: 

1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Lodzi z siedzib,! w Lodzi 
przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 L6di, tel.: +48 (42) 638-44-44, fax: +48 (42) 272-
60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl. 

2. Inspektorem ochrony danych w Urzydzie Miasta Lodzi jest Pani Agnieszka 
Kozlowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl. 

3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do rozpatrzenia kandydatury 
na czlonka Rady Nadzorczej. Og6ln,! podstawy do przetwarzania danych stanowi 
art. 6 ust. 1 lit. a og6lnego rozporz,!dzenia. Celem przetwarzania danych osobowych 
kandydata na czIonka Rady Nadzorczej jest zweryfikowanie wypelnienia przeslanek 
z art. 19 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. 0 zasadach zarz'!dzania mieniem 
paiistwowym w zwi,!zku z uprawnieniem Prezydenta Miasta Lodzi jako wsp6lnika 
Sp6lki do wskazywania kandydat6w na czIonk6w Rady N adzorczej. 

4. W przypadku czlonk6w Rady Nadzorczej og6ln,! podstawy do przetwarzania danych 
stano wi art. 6 ust. 1 lit. c og6lnego rozporz,!dzenia. Celem przetwarzania danych jest 
zapewnienie wsp6lnikowi - Miastu L6di - kontaktu z czIonkami Rady Nadzorczej 
w ramach zaleznosci korporacyjnej pomiydzy organami sp6Iki wynikaj,!cej z Kodeksu 
sp6lek handlowych. Podstawy prawn,! do gromadzenia danych osobowych 
dotycz,!cych czIonk6w Rady Nadzorczej stanowi art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. 0 samorz,!dzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z p6in. zm.), 
art. lOa ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. 0 gospodarce komunalnej w zw. z art. 19 
ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. 0 zasadach zarz,!dzania mieniem paiistwowym, 
art. 215 i art. 385 Kodeksu sp6lek handlowych. 

5. Dane osobowe mog,! bye udostypniane innym podmiotom uprawnionym do ich 
otrzymania na podstawie obowi,!zuj,!cych przepis6w prawa oraz odbiorcom danych 
w rozumieniu przepis6w 0 ochronie danych osobowych, tj. podmiotom swiadcz,!cym 
uslugi pocztowe, uslugi informatyczne. Dane osobowe nie byd,! przekazywane do 
paiistw trzecich. 



6. Dane osobowe byd'l przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 141ipca 1983 r. 0 narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 553, z poin. zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie 
wyrazonej zgody, przez okres niezbydny do realizacji wskazanego celu. 

7. W zwi'lzku z przetwarzaniem danych osobowych na podstawie przepisow prawa, 
posiada Pani/Pan prawo do: 

a) dostypu do tresci swoich danych, na podstawie art. 15 ogolnego rozporz'ldzenia; 
b) sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogolnego rozporz'ldzenia; 
c) ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogolnego rozporz'ldzenia. 
W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrazonej zgody posiada PanilPan 
prawo do: 

a) dostypu do tresci swoich danych, na podstawie art. 15 ogolnego rozporz'ldzenia; 
b) sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogolnego rozporz'ldzenia; 
c) usuniycia danych, na podstawie art. 1 7 ogolnego rozporz'ldzenia; 
d) ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogolnego rozporz'ldzenia; 
e) wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogolnego rozporz'ldzenia. 

8. Ponadto w przypadku, w ktorym przetwarzanie danych odbywa siy na podstawie 
wyraZonej zgody, przysluguje Pani/Panu prawo do jej cofniycia, w dowolnym 
momencie, w formie, w jakiej zostala ona wyrazona. Od tego momentu PanilPana 
dane nie byd'l przez nas przetwarzane. 

9. Ma Pani/Pan prawo Wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzydu 
Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iz przetwarzanie danych 
osobowych narusza przepisy 0 ochronie danych osobowych. 

10. Dane nie byd'l przetwarzane w sposob zautomatyzowany, w tym rowniez w formie 
profilowania. 



Zal(!cznik Nr 3 

do zarz(!dzenia N r 3119 NIII/20 
Prezydenta Miasta Lodzi 

z dnia AO MC<:\0 2020 r. 

Zal(!cznik Nr 5 

do Zasad 

(WZOR) 

L6dz, dnia 

OSWIADCZENIE 
Gednoosobowe sp6lki Miasta Lodzi) 

J a nizej podpisany Ipodpisana * • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• oswiadczam, ze 
wyrazam zgody na kandydowanie na Czlonka Zarz'!du 
........................................................................................ Sp6Iki z ograniczon,! 
odpowiedzialnosci£!lSp6lki akcyjnej *; 

Ponadto oswiadczam, ze: 
1. posiadam peln,! zdolnosc do czynnosci prawnych 
2. nie bylem skazany/nie bylam skazana* za przestypstwa, 0 kt6rych mowa wart. 18 § 2 

Kodeksu sp6lek handlowych oraz nie tocz'! siy przeciwko mnie zadne postypowania kame 
o przestypstwa, 0 kt6rych mowa w wyzej wymienionym przepisie prawa; 

3. posiadam wyzsze wyksztalcenie lub wyksztalcenie wyzsze uzyskane za granic(! uznane 
w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepis6w odrybnych; 

4. posiadam co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy 0 pracy, powolania, 
wyboru, mianowania, sp6ldzielczej umowy 0 pracy lub swiadczenia uslug na podstawie 
innej umowy lub wykonania dzialalnosci gospodarczej na wlasny rachunek; 

5. posiadam co najmniej 3-1etnie doswiadczenie na stanowiskach kierowniczych lub 
samodzielnych alba wynikaj(!ce z prowadzenia dzialalnosci gospodarczej na wlasny 
rachunek; 

6. nie zachodz(! wobec mnie przeszkody okreslone w art. 22 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 
2016 r. 0 zasadach zarz,!dzania mieniem panstwowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1302, 
z p6zn. zm.) i w zwi¢u z tym oswiadczam, ze: 

1) nie pelniy funkcji spolecznego wsp6lpracownika, nie jestem zatrudniony/zatrudniona 
w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posla do Parlamentu 
Europej skiego na podstawie umowy 0 pracy i nie swiadczy pracy na podstawie umowy 
zlecenia lub innej umowy 0 podobnym charakterze, 

2) nie wchodzy w sklad organu partii politycznej reprezentuj(!cego partiy polityczn(! na 
zewn(!trz oraz uprawnionego do zaci(!gania zobowi(!zan, 

3) nie jestem zatrudniony/zatrudniona przez partiy polityczn(! na podstawie umowy 0 pracy i 
nie swiadczy pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy 0 podobnym 
charakterze, 

4) nie pelniy funkcji z wyboru w zakladowej organizacji zwi(!zkowej lub zakladowej 
organizacji zwi(!zkowej sp6lki z grupy kapitalowej, 

5) moja aktywnosc spoleczna lub zarobkowa nie rodzi konfliktu interes6w wobec 
dzialalnosci sp6lki. 



7. spelniam inne niz wymienione powyzej wymogi okreslone w przepisach odrybnych, 
a w szczeg61nosci nie naruszam innych ograniczen lub zakaz6w zajmowania stanowiska 
czlonka organu zarz'!dzaj'!cego w sp61kach handlowych, 

8. nie jestem radnym jednostki samorz'!du terytorialnego, kt6ra posiada udzialulakcje 
w Sp61ce; 

9. znane S,! mi przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 ograniczeniu prowadzenia 
dzialalnosci gospodarczej przez osoby pelni,!ce funkcje publiczne (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 2399) i oswiadczam, ze: 

1) 0 jestem osob,! pelni,!c,! funkcjy publiczn,! w mysl art. 2 ww. ustawy z uwagi 
na ........................................................................................................ . 

oraz ze powolanie mnie do Zarz'!du Sp61ki nie bydzie naruszalo przepisu art. 4 pkt 1 
w zw. z art. 6 ust. 1 tej ustawy (osoby publiczne, 0 kt6rych mowa wart. 2 pkt 1, 2, 3a, 3c 
i 6-10 ww. ustawy mog,! zostac zgloszone do organ6w dw6ch sp61ek), 

2) 0 nie jestem osob,! pelni,!c,! funkcjy publiczn,! i wskazujy, ze: 
a) 0 nie jestem czlonkiem zarz'!du, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej sp61ki prawa 

handlowego, 
o j estern czlonkiem * * ........................................................................... , 

b) 0 nie jestem zatrudniony ani nie wykonujy innych zajyc w sp61kach prawa handlowego, 
o jestem zatrudniony w nastypuj,!cych sp61kach prawa handlowego: ..................... . 

o w nastypuj,!cych sp61kach prawa handlowego ............................................. . 
..................................................................................................... ... , 
wykonujy zajycia: .................................................................................. , 

c) 0 nie jestem czlonkiem zarz'!du, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej sp61dzielni 
(nie dotyczy czlonkostwa w radach nadzorczych sp61dzielni mieszkaniowych), 
o jestem czlonkiem zarz'!du sp61dzielni 
o j estern czlonkiem rady nadzorczej sp61dzielni 
o jestem czlonkiem komisji rewizyjnej sp61dzielni 

d) 0 nie jestem czlonkiem zarz'!du fundacji prowadz,!cej dzialalnosc gospodarcz,!, 
o j estern czlonkiem zarz'!du fundacj i prowadz,!cej dzialalnosc gospodarcz,!, 

e) 0 nie posiadam w sp61kach prawa handlowego wiycej niz 10% akcji lub udzia16w 
przedstawiaj,!cych wiycej niz 10 % kapitalu zakladowego - w kazdej z tych sp61ek, 
o posiadam w sp61kach prawa handlowego wiycej niz 10% akcji lub udzialy 
przedstawiaj,!ce wiycej niz 10 % kapitalu zakladowego - w kazdej z tych sp61ek, 

f) 0 nie prowadzy dzialalnosci gospodarczej na wlasny rachunek lub wsp61nie z innymi 
osobami (np. w formie sp61ki jawnej), a takze nie zarz'!dzam tak,! dzialalnosci,!, nie 
jestem przedstawicielem lub pelnomocnikiem w prowadzeniu takiej dzialalnosci (nie 
dotyczy dzialalnosci wytw6rczej w rolnictwie w zakresie produkcji roslinnej i zwierzycej, 
w formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego, a takZe pelnienia funkcji czlonka zarz'!du 
na podstawie umowy 0 swiadczenie uslug zarz,!dzania, 0 kt6rej mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 
ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. 0 zasadach ksztaltowania wynagrodzen os6b kieruj,!cych 
niekt6rymi sp61kami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1885, Z p6zn. zm.) 
o prowadzy dzialalnosc gospodarcz,! na wlasny rachunek lub wsp61nie z innymi osobami 
w formie ........................................ , jestem przedstawicielem lub pelnomocnikiem 
w prowadzeniu nastypuj ,!cej dzialalnosci gospodarczej ...................................... . 
dzialalnosci (nie dotyczy dzialalnosci wytw6rczej w rolnictwie w zakresie produkcji 
roslinnej i zwierzycej, w formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego ), 
o pelniy funkcji czlonka zarz'!du w sp61ce .............. ................................ na 
podstawie umowy 0 swiadczenie uslug zarz,!dzania, 0 kt6rej mowa wart. 5 ust. 1 pkt 1 
ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. 0 zasadach ksztaltowania wynagrodzen os6b kieruj,!cych 
niekt6rymi sp61kami, 



10. znane mi s'} "Zasady nadzoru wlascicielskiego nad spolkami z kapitalowym udzialem 
Miasta Lodzi" ustalone zarz'}dzeniem Prezydenta Miasta Lodzi i wskazujy ze: 

1) 0 nie zasiadam w zarz'}dach spolek prawa handlowego, 
2) 0 zasiadam w zarz'}dzie nastypuj'}cej spolki prawa handlowego: 

................................................................................................................... , 
3) 0 nie zasiadam w radzie nadzorczej spolki z kapitalowym udzialem Miasta Lodzi, 
4) 0 zasiadam w radzie nadzorczej nastypuj'}cej spolki z kapitalowym udzialem Miasta Lodzi: 

.................................................................................................................. , 
11. znane mi s'} przepisy ustawy z dnia 18 paidziemika 2006 r. 0 ujawnianiu informacji 

o dokumentach organow bezpieczenstwa panstwa z lat 1944-1990 oraz tresci tych 
dokumentow (Dz. U. z 2019 r. poz. 430, z poin. zm.), 

12. znane s'} mi obowi'}zki wynikaj'}ce z art. 24h i nastypnych ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorz'}dzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z poin. zm.) dotycz'}ce obowi'lZku 
skladania stosownych oswiadczen, 

13. przekazy Spolce moje dane osobowe w zakresie niezbydnym do pelnienia funkcji 
w Zarz'}dzie Spolki. 

0- wlasciwe zaznaczyc 
* -niepotrzebne skreslic 

data, podpis 

** - nalezy wskazac pelnion'} funkcjy, nazwy spolki oraz jaki podmiot zglosil do objycia 
pelnionej funkcji 

Wyrazam zgody na przetwarzanie przez Prezydenta Miasta Lodzi moich danych osobowych 
zawartych w dokumentach skladanych w zwi'lZku z kandydowaniem na czlonka Zarz'}du 
Spolki, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporz'}dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwi'}zku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporz'}dzenie 0 ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 
119 z 04.05.2016, str. 1, z poin. zm.). Jednoczesnie oswiadczam, iz dane przekazujy 
dobrowolnie. 

data, podpis 

Klauzula informacyjna dotycz~ca przetwarzania danych osobowych 
kandydatow na czlonka zarz~du spolki 

oraz 
czlonka zarz~du spolki, 

dla ktorych administratorem danych jest 
Prezydent Miasta Lodzi 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporz'}dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwi'}zku z przetwarzaniem 
danych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (zwanego dalej "ogolnym rozporz'}dzeniem") informujemy, ze: 



1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Lodzi z siedzib'l w Lodzi 
przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 L6dz, tel.: +48 (42) 638-44-44, fax: +48 (42) 272-
60-01, e-mail: 1ckm@uml.lodz.pl. 

2. Inspektorem ochrony danych w Urzydzie Miasta Lodzi jest Pani Agnieszka 
Kozlowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl. 

3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do rozpatrzenia kandydatury 
na czlonka zarz'ldu sp61ki. Og6ln'l podstawy do pr~etwarzania danych stanowi 
art. 6 ust. 1 lit. a og6lnego rozporz'ldzenia. Celem przetwarzania danych osobowych 
jako kandydata na czlonka Zarz'ldu jest zweryfikowanie spelnienia przeslanek z 
art.22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. 0 zasadach zarz'ldzania mieniem 
paiistwowym w zwi'lzku z uprawnieniem Prezydenta Miasta Lodzi jako wsp6lnika 
Sp61ki do rekomendowania kandydat6w do Zarz'ldu, zgodnie z § 16 ust. 1 "Zasad 
nadzoru wlascicielskiego nad sp61kami z kapitalowym udzialem Miasta Lodzi". 

4. W przypadku czlonk6w Zarz'ldu sp61ki og6ln'l podstawy do przetwarzania danych 
stanowi art. 6 ust. 1 lit. c og6lnego rozporz'ldzenia. Celem przetwarzania danych jest 
zapewnienie W sp6lnikowi - Miastu L6dz kontaktu z czlonkami Zarz'ldu w ramach 
zaleznosci korporacyjnej pomiydzy organami sp61ki wynikaj'lcej z Kodeksu sp61ek 
handlowych. Podstawy prawn'l do gromadzenia danych osobowych stanowi 
art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marc a 1990 r. 0 samorz'ldzie gminnym, art. 22 
ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. 0 zasadach zarz'ldzania mieniem paiistwowym, 
art. 201 § 5 i art. 368 § 5 Kodeksu sp61ek handlowych. 

5. Dane osobowe mog'l bye udostypniane innym podmiotom, uprawnionym do ich 
otrzymania na podstawie obowi'lzuj'lcych przepis6w prawa oraz odbiorcom danych 
w rozumieniu przepis6w 0 ochronie danych osobowych, tj. podmiotom swiadcz'lcym 
uslugi pocztowe, uslugi informatyczne. Dane osobowe nie byd'l przekazywane 
do paiistw trzecich. 

6. Dane osobowe byd'l przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 14lipca 1983 r. 0 narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 553, z p6zn. zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie 
wyrazonej zgody, przez okres niezbydny do realizacji wskazanego celu. 

7. W zwi'lzku z przetwarzaniem danych osobowych na podstawie przepis6w prawa, 
posiada Pani/Pan prawo do: 

a) dostypu do tresci swoich danych, na podstawie art. 15 og6lnego rozporz'ldzenia; 
b) sprostowania danych, na podstawie art. 16 og6lnego rozporz'ldzenia; 
c) ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 og6lnego rozporz'ldzenia. 
W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrazonej zgody posiada PanilPan 
prawo do: 

a) dostypu do tresci swoich danych, na podstawie art. 15 og6lnego rozporz'ldzenia; 
b) sprostowania danych, na podstawie art. 16 og6lnego rozporz'ldzenia; 
c) usuniycia danych, na podstawie art. 1 7 og6lnego rozporz'ldzenia; 
d) ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 og6lnego rozporz'ldzenia; 
e) wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 og6lnego rozporz'ldzenia. 

8. Ponadto w przypadku, w kt6rym przetwarzanie danych odbywa siy na podstawie 
wyrazonej zgody, przysluguje PanilPanu prawo do jej cofniycia, w dowolnym 
momencie, w formie, w jakiej zostala ona wyrazona. Od tego momentu Pani/Pana 
dane nie byd'l przez nas przetwarzane. 

9. Ma PanilPan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzydu 
Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iz przetwarzanie danych 
osobowych narusza przepisy 0 ochronie danych osobowych. 

10. Dane nie byd'l przetwarzane w spos6b zautomatyzowany, w tym r6wniez w formie 
profilowania. 



Zal,!cznik Nr 4 

do zarz'}.dzenia Nr 31~9 NIII/20 
Prezydenta Miasta Lodzi 

z dnia ;10 !MA~o 2020 r. 

Zal'!cznik Nr 6 

do Zasad 

(WZOR) 

L6di, dnia 

OSWIADCZENIE 
(wiykszosciowej sp6Iki Miasta Lodzi) 

J a nlzeJ podpisany/podpisana * 000000000000000000000000000000000000 .. 00 oswiadczam, ze 
wyrazam zgody na kandydowanie na CzIonka Zarz'!du 
........................................................................................ Sp6Iki z ograniczon,! 
odpowiedzialnosci'liSp6lki akcyjnej * ; 

Ponadto oswiadczam, ze: 
1. posiadam peIn'}. zdolnosc do czynnosci prawnych 
2. nie bylem skazany/nie bylam skazana* za przestypstwa, 0 kt6rych mowa wart. 18 § 2 

Kodeksu sp6Iek handlowych oraz nie tocz'! siy przeciwko mnie zadne postypowania kame 
o przestypstwa, 0 kt6rych mowa w wyzej wymienionym przepisie prawa; 

3. posiadam wyzsze wyksztalcenie lub wyksztalcenie wyzsze uzyskane za granic,! uznane 
w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepis6w odrybnych; 

4. posiadam co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy 0 pracy, powolania, 
wyboru, mianowania, sp6ldzie1czej umowy 0 pracy lub swiadczenia uslug na podstawie 
innej umowy lub wykonania dzialalnosci gospodarczej na wlasny rachunek; 

5. posiadam co najmniej 3-letnie doswiadczenie na stanowiskach kierowniczych lub 
samodzielnych alba wynikaj,!ce z prowadzenia dzialalnosci gospodarczej na wlasny 
rachunek; 

6. nie zachodz,! wobec mnie przeszkody okreslone wart. 22 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 
2016 r. 0 zasadach zarz,!dzania mieniem panstwowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1302, 
z p6in. zm.) i w zwi'}.Zku z tym oswiadczam, ze: 

1) nie pelniy funkcji spolecznego wsp6lpracownika, nie jestem zatrudniony/zatrudniona 
w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posia do Parlamentu 
Europej skiego na podstawie umowy 0 pracy i nie swiadczy pracy na podstawie umowy 
zlecenia lub innej umowy 0 podobnym charakterze, 

2) nie wchodzy w skiad organu partii politycznej reprezentuj,!cego partiy polityczn'! na 
zewn'!trz oraz uprawnionego do zaci,!gania zo bowi,!zan, 

3) nie jestem zatrudniony/zatrudniona przez partiy polityczn'! na podstawie umowy 0 pracy 
i nie swiadczy pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy 0 podobnym 
charakterze, 

4) nie peIniy funkcji z wyboru w zakladowej organizacji zwi,!zkowej lub zakladowej 
organizacji zwi'}.zkowej sp6Iki z grupy kapitaIowej , 

5) moja aktywnosc spoleczna lub zarobkowa nie rodzi konfliktu interes6w wobec 
dzialalnosci sp6lki. 

7. spelniam inne niz wymienione powyzej wymogi okreslone w przepisach odrybnych, 
a w szczeg6lnosci nie naruszam innych ograniczenlub zakaz6w zajmowania stanowiska 
czIonka organu zarz'!dzaj'!cego w sp6Ikach handlowych, 



8. nie jestem radnym jednostki samorz'!du terytorialnego, ktora posiada udzialy/akcje 
w Spolce; 

9. znane s,! mi przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 ograniczeniu prowadzenia 
dzialalnosci gospodarczej przez osoby pelni,!ce funkcje publiczne (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 2399) i zwi,!zku z tym oswiadczam, ze: 

1) 0 jestem osob,! pelni,!c,! funkcjy publiczn,! w mysl art. 2 ww. ustawy z uwagi 
na ................ . ....................................................................................... . 

oraz ze powolanie mnie do Zarz'!du Spolki nie bydzie naruszalo przepisu art. 4 pkt. 1 
w zw. z art. 6 ust. 1 tej ustawy (osoby publiczne, 0 ktorych mowa wart. 2 pkt 1,2, 3a, 3c 
i 6-10 ww. ustawy mog,! zostac zgloszone do organow dwoch spolek), 

2) 0 nie jestem osob,! pelni,!c,! funkcjy publiczn,! i nie podlegam ograniczeniom 
wynikaj ,!cym z przepisow ww. ustawy; 

10. znane mi s,! "Zasady nadzoru wlascicielskiego nad spolkami z kapitalowym udzialem 
Miasta Lodzi" ustalone zarz,!dzeniem Prezydenta Miasta Lodzi i wskazujy ze: 

1) 0 nie zasiadam w zarz,!dach spolek prawa handlowego, 
2) 0 zasiadam w zarz,!dzie nastypuj,!cej spolki prawa handlowego: 
a) ..................................................... . ........................................................ . 
b) ............................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. zaleznej od 
.. . ............ . ... . . . ......... (spolki w ktorej jestem kandydatem) w ramach grupy kapitalowej w 
rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. 0 zasadach ksztaltowania 
wynagrodzen osob kieruj,!cych niektorymi spolkami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1885, z poin. zm.) 
3) 0 nie zasiadam w radzie nadzorczej spolki z kapitalowym udzialem Miasta Lodzi, 
4) 0 zasiadam w radzie nadzorczej nastypuj,!cej spolki z kapitalowym udzialem Miasta Lodzi 
.................................................................................................................. , 
.................................................................................................................. , 
10. znane mi s,! przepisy ustawy z dnia 18 paidziemika 2006 r. 0 ujawnianiu informacji 

o dokumentach organow bezpieczenstwa panstwa z lat 1944-1990 oraz tresci tych 
dokumentow (Dz. U. z 2019 r. poz. 430, z poin. zm.), 

11. przekazy Spolce moje dane osobowe w zakresie niezbydnym do pelnienia funkcji 
w Zarz,!dzie Spolki. 

o - wlasciwe zaznaczyc 
* -niepotrzebne skreslic 

data, podpis 

** - nalezy wskazac pelnion,! funkcjy, nazwy spolki oraz jaki podmiot zglosil do objycia 
pelnionej funkcji 

Wyrazam zgody na przetwarzanie przez Prezydenta Miasta Lodzi moich danych osobowych 
zawartych w dokumentach skladanych w zwi,!zku z kandydowaniem na czlonka Zarz'!du 
Spolki, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporz,!dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwi,!zku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporz,!dzenie 0 ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 
119 z 04.05.2016, str. 1, z poin. zm.). lednoczesnie oswiadczam, iz dane przekazujy 
dobrowolnie. 

data, podpis 



Klauzula informacyjna dotycz~ca przetwarzania danych osobowych 
kandydatow na czlonka zarz~du spolki 

oraz 
czlonka zarz~du spolki, 

dla ktorych administratorem danych jest 
Prezydent Miasta Lodzi 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 og6lnego rozporz,!dzenia 0 ochronie danych osobowych z dnia 
27 kwietnia 2016 r. (rozporz,!dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 
w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwi,!zku z przetwarzaniem danych i w sprawie 
swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) informujemy, 
ze: 

1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Lodzi z siedzib,! w Lodzi 
przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 L6dz, tel.: +48 (42) 638-44-44, fax: +48 (42) 272-
60-01, e-mail: 1ckm@uml.lodz.pl. 

2. Inspektorem ochrony danych w Urzydzie Miasta Lodzi jest Pani Agnieszka 
Kozlowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl. 

3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do rozpatrzenia kandydatury 
na czlonka zarzC!du sp61ki. Og6ln,! podstawy do przetwarzania danych stano wi 
art. 6 ust. 1 lit. a og6lnego rozporz,!dzenia. Celem przetwarzania danych osobowych 
jako kandydata na czlonka Zarz'!du jest zweryfikowanie spelnienia przeslanek z 
art.22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. 0 zasadach zarz,!dzania mieniem 
panstwowym oraz innych ustaw w zwi,!zku z uprawnieniem Prezydenta Miasta Lodzi 
do rekomendowania kandydata do zarz'!du, zgodnie z § 16 ust. 1 "Zasad nadzoru 
wlascicielskiego nad sp61kami z kapitalowym udzialem Miasta Lodzi". 

4. W przypadku czlonk6w zarz'!du sp61ki og6ln,! podstawy do przetwarzania danych 
stanowi art. 6 ust. 1 lit. c og6lnego rozporz,!dzenia. Celem przetwarzania danych jest 
zapewnienie W sp6lnikowi - Miastu L6dz kontaktu z czlonkami Zarz'!du w ramach 
zaleznosci korporacyjnej pomiydzy organami sp61ki wynikaj ,!cej z Kodeksu sp61ek 
handlowych. Podstawy prawn,! do gromadzenia danych osobowych stano wi 
art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz,!dzie gminnym (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 506, z p6rn. zm.), art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. 0 zasadach 
zarz,!dzania mieniem panstwowym, art.201 § 5 i art. 368 § 5 Kodeksu sp61ek 
handlowych. 

5. Dane osobowe mog,! bye udostypniane innym podmiotom, uprawnionym do ich 
otrzymania na podstawie obowi,!zuj,!cych przepis6w prawa oraz odbiorcom danych 
w rozumieniu przepis6w 0 ochronie danych osobowych, tj. podmiotom swiadcz,!cym 
uslugi pocztowe, uslugi informatyczne. Dane osobowe nie bydC! przekazywane do 
panstw trzecich. 

6. Dane osobowe bydC! przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 14lipca 1983 r. 0 narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 553, z p6zn. zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie 
wyrazonej zgody, przez okres niezbydny do realizacji wskazanego celu. 

7. W zwi,!zku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepis6w prawa, 
posiada PanilPan prawo do: 

a) dostypu do tresci swoich danych, na podstawie art. 15 og6lnego rozporz,!dzenia; 
b) sprostowania danych, na podstawie art. 16 og6lnego rozporz,!dzenia; 
c) ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 og6lnego rozporz'!dzenia. 
W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrazonej zgody posiada PanilPan 
prawo do: 

a) dostypu do tresci swoich danych, na podstawie art. 15 og6lnego rozporz,!dzenia; 
b) sprostowania danych, na podstawie art. 16 og6lnego rozporz,!dzenia; 
c) usuniycia danych, na podstawie art. 17 og61nego rozporz,!dzenia; 
d) ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 og61nego rozporz,!dzenia; 



e) wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 og61nego rozporz'ldzenia. 
8. Ponadto w przypadku, w kt6rym przetwarzanie danych odbywa siy na podstawie 

wyrazonej zgody, przysluguje Pani/Panu prawo do jej cofniycia, w dowolnym 
momencie, w formie, w jakiej zostala ona wyrazona. Od tego momentu Pani/Pana 
dane nie byd'l przez nas przetwarzane. 

9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzydu 
Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna P ani/P an, iz przetwarzanie danych 
osobowych narusza przepisy 0 ochronie danych osobowych. 

10. Dane nie byd'l przetwarzane w spos6b zautomatyzowany, w tym r6wniez w formie 
profilowania. 


