Wypełnione oświadczenie należy złożyć w terminie 14 dni od daty otrzymania

OŚWIADCZENIE
Osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu mieszkalnego
w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Podwawelska” w Krakowie
w sprawie ilości osób zamieszkałych w lokalu
Ja niżej podpisana/y …………………………………………………………………………….
posiadająca/y tytuł prawny1) do lokalu mieszkalnego nr ………… w budynku nr ……… przy
ul. ………………………………….. oświadczam, że w ww. lokalu w dniu podpisywania
niniejszego oświadczenia zamieszkuje ………. osób (wpisać liczbę wszystkich zamieszkałych
osób) - oświadczenie obowiązkowe
W związku ze zmianą ilości osób proszę o zmianę normy wody na ………………………….2)
Oświadczam także, że w ww. lokalu w dniu podpisania oświadczenia zamieszkują3) lub są
zameldowane niżej wymienione osoby. - oświadczenie dobrowolne
l.p

Imię i nazwisko

zameldowanie zamieszkanie
wpisać
wpisać
TAK lub NIE TAK lub NIE

miejsce
zamieszkania
(uzupełnić
w przypadku
zamieszkania poza
adresem lokalu)

Wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych
w celu obliczania opłat za
korzystanie z lokalu oraz
w celu dochodzenia
należności Spółdzielni za
korzystanie z lokalu (podpis)

1
2
3
4
5
6
TAK

NIE

Proszę o dostarczenie książeczki opłat w wersji papierowej4)
Jednocześnie oświadczam, że zobowiązuję się w imieniu swoim i osób wspólnie ze mną
zamieszkałych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
1. O każdej zmianie liczby osób zamieszkałych w lokalu poinformuję Administrację
Spółdzielni składając nowe oświadczenie, w terminie do 14 dni od dnia zaistnienia
zmiany.
2. Przyjmuję do wiadomości, że Oświadczenie powyższe stanowi podstawę do złożenia
przez SM "Podwawelska" deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w trybie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku (Dz.U. z 2013 poz.
1399).
3. W przypadku niedostarczenia niniejszego oświadczenia Spółdzielni oraz późniejszych
zmian, podstawą do naliczenia opłaty za wywóz odpadów komunalnych, będzie ilość
osób wynikająca z danych Spółdzielni.
4. Wskazuję poniżej właściwy do doręczeń adres korespondencyjny oraz numer telefonu
kontaktowego: - (oświadczenie dobrowolne)
adres korespondencyjny ………………………………………………………………..
kod, miejscowość, ulica, nr

nr telefonu, e – mail …………………………………………………………………….
verte

5. W przypadku braku możliwości kontaktu należy zawiadomić (imię, nazwisko, tel.
kontaktowy, e-mail) (oświadczenie dobrowolne) ……………………………………
…………………………………………………………….……….…………………….
6. Upoważniam SM "Podwawelska" do zastosowania powyższych danych do
obliczania opłat, wynikających z Regulaminów obowiązujących w Spółdzielni np.
za zużycie wody i wywóz odpadów komunalnych.
7. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych
z realizacją wzajemnych praw i obowiązków.
……………………………….

……………………………………

Miejscowość, data

Czytelny podpis osoby składającej
oświadczenie

Wypełnienie oświadczenia jest obowiązkowe w zakresie podania liczby osób zamieszkujących w lokalu i wynika
z poniższych podstaw prawnych:
1. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. 2001 nr 4 poz. 27 z późn. zm.);
2. Uchwała NR LXIII/917/12 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków;
3. Regulamin zasad ustalania i rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat
za użytkowanie lokali w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Podwawelska” w Krakowie, ul. Komandosów
1;
4. Regulamin
rozliczania
wywozu
odpadów
oraz
ustalania
zaliczek
z
tego
tytułu
w Spółdzielni Mieszkaniowej „Podwawelska” w Krakowie;
5. Regulamin poboru wody w lokalach mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej „Podwawelska” w Krakowie.
Podanie nieprawdziwych danych będzie rodziło odpowiedzialność odszkodowawczą i karną osoby
wypełniającej niniejsze oświadczenie względem Spółdzielni.
Informacja dot. przetwarzania danych osobowych podanych w niniejszym Oświadczeniu:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest SM „Podwawelska” w Krakowie (nr KRS: 0000202171;
siedziba: ul. Komandosów 1, 30 – 334 Kraków, tel. 12 266 13 06, e-mail: sekretariat@smpodwawelska.pl).
2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zarządzania zasobami mieszkaniowymi SM „Podwawelska”, w tym:
ustalenia wysokości opłat, kontaktu z lokatorem oraz dochodzenia roszczeń, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a)
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO) – tj. na podstawie zgody na przetwarzanie danych.
3. SM „Podwawelska” udostępnia Państwa dane osobowe - w zakresie niezbędnym do wykonania ich zadań –
wyłącznie podmiotom obsługującym SM (np. firmom sprzątającym, konserwatorskim, remontowym oraz
świadczącym dla SM usługi informatyczne, prawne i rozliczeniowe).
4. Dane osobowe są przechowywane przez okres zamieszkiwania lub dysponowania tytułem prawnym do lokalu,
a po jego ustaniu - przez okres niezbędny do ustalenia tytułu prawnego do lokalu lub dochodzenia roszczeń (o ile
co innego nie wynika z przepisów powszechnie obowiązujących).
5. Przysługuje Państwu (w przypadkach przewidzianych w RODO) prawo: dostępu do swoich danych, ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych, wniesienia sprzeciwu oraz
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. Podanie w niniejszym Oświadczeniu danych osobowych jest dobrowolne; zgoda na przetwarzanie danych może
być w dowolnym momencie cofnięta.
Objaśnienia:
dotyczy także lokalu zajmowanego bez tytułu prawnego;
2)
dotyczy mieszkań posiadających wodomierze;
3)
proszę podać liczbę osób bez względu na wiek i pokrewieństwo, bierne lub czynnie uczestniczący
w życiu i prowadzeniu gospodarstwa domowego;
4)
proszę zaznaczyć właściwy prostokąt.
1)

