OŚWIADCZENIE PANI/PANA ………………………………………………………………………………...
UŻYTKOWNIKA LOKALU MIESZKALNEGO PRZY UL. …………………………………………………
ADRES KORESPONDENCYJNY………………………………………………………………………………
TELEFON ……………………………………………………………………………………………………….

l.p.

W powyższym lokalu zamieszkują wspólnie wymienione niżej
osoby*

Numer PESEL*

* podanie danych jest dobrowolne
Razem ilość osób zamieszkujących w wyżej wymienionym lokalu …………………
zmiana od dnia ……………………….
Ponadto deklaruję selektywne zbieranie odpadów.
Oświadczam, że
□ korzystam z książeczki opłat

□ nie korzystam z książeczki opłat

(właściwe zaznaczyć X)
Oświadczam, że powyższe dane są zgodne z prawdą.

Bydgoszcz, dnia…………………….....

Podpis użytkownika lokalu …………………………………

Pouczenie
1. Niniejsze oświadczenie stanowi podstawę do naliczania opłat z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego
zgodnie z Regulaminem Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi oraz ustalenia należności za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
2. W przypadku niedopełnienia obowiązku złożenia niniejszego oświadczenia lub jego aktualizacji właściciel lub
główny użytkownik lokalu może ponieść odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu nieujawnienia osób
zamieszkałych w lokalu i nienaliczenia z tego tytułu opłat uzależnionych od ilości osób przebywających w
mieszkaniu, w tym odpowiedzialność finansową i obciążenie składającego oświadczenie kwotą zaległości z
tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustaloną przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy oraz
odpowiedzialność karną za poświadczenie nieprawdy na podstawie art. 233 Kodeksu karnego.
3. Niniejsze oświadczenie nie stanowi zgłoszenia meldunkowego i wykorzystywane jest wyłącznie dla celów
prowadzenia gospodarki zasobami mieszkaniowymi w spółdzielni.

4.
5.
6.
7.

8.

9.

Właściciel lub główny użytkownik mieszkania zobowiązany jest do zgłoszenia zmiany stanu osób
przebywających w lokalu najpóźniej w terminie 10 – dni od daty zmiany tego stanu.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo weryfikacji wskazanej w niniejszym formularzu ilości osób przebywających
w danym lokalu.
Administratorem danych osobowych jest Pomorska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bydgoszczy, ul. Zaświat 32,
85-685 Bydgoszcz, tel. 52 342 07 66, biuro@psm.bydgoszcz.pl
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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, a prawnie uzasadnionymi interesami realizowanymi przez Spółdzielnię jest zaspokajanie
potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb członków oraz ich rodzin, zarządzanie nieruchomościami
stanowiącymi własność spółdzielni, jak również nieruchomościami stanowiącymi własność członków
spółdzielni,
Pomorska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bydgoszczy przetwarza dane osobowe:
a) w celach członkowsko – mieszkaniowych – naliczania opłat eksploatacyjnych, wykonywania zadań
określonych Statutem Spółdzielni, prawidłowego administrowania nieruchomością, wykonywania
wymaganych przepisami prawa przeglądów, wykonywania legalizacyjnej wymiany wodomierzy, liczników
ciepła, podzielników ciepła, doręczania korespondencji, dochodzenia należności
b) w celach ewidencyjnych, prowadzenia teczek lokalowych,
c) w celach prowadzenia rejestru członków (w przypadku członka).
odbiorcą danych osobowych będą:
a) instytucje, do których administrator przekazuje dane w celu wywiązania się z obowiązków
wynikających z przepisów prawa,
b) pracownicy administratora danych.

10. przysługuje Pani/Panu prawo:
a) uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe Pani/Pana
dotyczące,
b)

dostępu do treści swoich danych,

c)

uzyskania następujących informacji:


cele przetwarzania;



kategorie odnośnych danych osobowych;



informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną
ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach
międzynarodowych;



w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to
możliwe, kryteria ustalania tego okresu;



informacje o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia
sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;



informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;



jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą – wszelkie dostępne
informacje o ich źródle;



informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w
art. 22 ust. 1 i 4, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich
podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania
dla osoby, której dane dotyczą.

d)

żądania sprostowania danych;

e)

żądania usunięcia danych w przypadkach określonych przepisami prawa – Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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,

f)

żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych przepisami prawa –
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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,

g)

przenoszenia danych,

h)

wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania
dotyczących jej danych osobowych w przypadkach określonych przepisami prawa –
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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

i)

wniesienia skargi do organu nadzorczego

j)

cofnięcia zgody danych przekazanych za zgodą.

11. dane przechowywane będą przez okres 10 lat od czasu zbycia przez osobę, której dane dotyczą, ostatniego
przysługującego jej prawa do lokalu, znajdującego się w zasobach Spółdzielni, z zastrzeżeniem wyjątków
przewidzianych przepisami prawa,
12. podanie danych osobowych jest obowiązkowe (z wyłączeniem danych, których podanie oznaczone jest jako
dobrowolne), podstawa prawna wynika z art. 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach
mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1222 ze zm.), art. 6 ust. 1 c zw. z art. 6 ust. 1, 1 a, 1 b ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1289 ze zm.), przepisu
art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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.

.............................................
Data/ własnoręczny podpis

