Prudnik, dnia _______________________________

Oświadczenie
osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu w zasobach
Spółdzielni Mieszkaniowej w Prudniku
Ja niżej podpisana/y _________________________________________________________
posiadająca/y tytuł prawny do lokalu mieszkalnego położonego w _____________________
przy ul. __________________________________________________________, oświadczam,
że w ww. lokalu, od dnia _____________________, zamieszkuje ______
_____________________) osób1.

(słownie:

Jednocześnie:
1) oświadczam, że zobowiązuję się w imieniu swoim i osób wspólnie ze mną zamieszkałych do
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, oraz wnoszenia stosownej opłaty do Spółdzielni
2
w wysokości uchwalonej przez Radę Miejską w Białej\Prudniku
2) o każdej zmianie liczby osób zamieszkałych w lokalu poinformuję Administrację Spółdzielni składając
nowe oświadczenie najpóźniej w terminie do 14 dni od dnia zaistnienia zmiany;
3) przyjmuję do wiadomości, ze oświadczenie powyższe stanowi podstawę do złożenia przez Spółdzielnię
3
do Urzędu Miasta w Białej\Prudniku deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
4
komunalnymi w trybie Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

__________________________________
(czytelny podpis)
1.

2.

3.

4.
5.

6.

Administratorem danych osobowych przekazanych w ramach niniejszego oświadczenia jest Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą
w Prudniku (48-200) przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego nr 1A, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS: 0000086445 (dalej: Administrator lub Spółdzielnia). Z Inspektorem Ochrony Danych Administratora
można skontaktować się przez adres e-mail: 'j.kubiesa@odoportal.pl'
Przetwarzanie danych osobowych będzie odbywać się w celu wypełnienia nałożonych na Spółdzielnię obowiązków, a także w celu
wypełnienia dyspozycji zawartej w przepisach Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, co stanowi też podstawę
przetwarzania danych osobowych. W zakresie dotyczącym danych kontaktowych – podstawą ich przetwarzania jest uzasadniony
prawnie interes Spółdzielni wyrażający się w potrzebie pozyskania danych umożliwiających kontakt z osobą składającą
oświadczenie.
Dane osobowe przekazane Spółdzielni nie będą udostępniane podmiotom trzecim za wyjątkiem sytuacji, w której obowiązek taki
wynika z przepisów prawa. Dane mogą być przekazywane innym podmiotom, które przetwarzają dane w imieniu Administratora,
którym Administrator danych może zlecić wykonywanie pewnych technicznych czynności w związku z przetwarzaniem danych
osobowych, co każdorazowo odbywać się będzie na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
Administrator będzie przetwarzał dane przez okres niezbędny dla realizacji celu przetwarzania.
Osobom, których dane są przetwarzane przysługuje prawo do dostępu do treści danych i ich sprostowania, usunięcia danych
(„prawo do bycia zapomnianym”), wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych - bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce do czasu realizacji jednego z tych praw, a także
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli sposób przetwarzania danych będzie niezgodny z prawem.
Przekazanie danych osobowych (z wyłączeniem danych kontaktowych) jest obowiązkowe i wynika wprost z przepisów prawa, w tym
zwłaszcza Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Podanie danych kontaktowych jest dobrowolne i ich przekazanie
zależy wyłącznie od osoby składającej oświadczenie.

1

Należy wpisać ilość osób faktycznie zamieszkałych bez względu na meldunek.
Niepotrzebne skreślić.
3
Niepotrzebne skreślić.
4
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (Dz.U. Nr 132, poz. 622; t.j. Dz.U. z 2019 r.
poz. 2010).
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