OŚWIADCZENIE
O ILOŚCI OSÓB DO NALICZENIA OPŁATY ŚMIECIOWEJ
………………………………………………………..zam. ……………………………………………………………………………………………….
Oświadczam, że lokal mieszkalny numer …………… położony w budynku nr ……………………………………….
przy ul. ………………………………………………………………………………………w Radomiu.

ZAMIESZKUJE 1 OSOBA
w związku z tym wnioskuję o naliczenie opłaty za odpady komunalne dla jednoosobowego
gospodarstwa domowego.
Podstawa prawna:
 Ustawa z dnia z dnia 13.09.1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( z późniejszymi
zmianami, tekst jednolity Dz. U z 2017, poz. 1289. 2056)
 Uchwała Nr 71/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 23.02.2015r.

Oświadczam, że w przypadku jakichkolwiek zmian w zakresie ilości osób zamieszkałych
w przedmiotowym lokalu mieszkalnym poinformuję Spółdzielnię w ciągu 14 dni od dnia, w którym
nastąpiła zmiana składając pisemne oświadczenie.
Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowany, iż Spółdzielnia nie ponosi
odpowiedzialności w przypadku gdy podane przeze mnie dane lub informacje , okażą się
nieprawdziwe.

DATA ………………………………..

PODPIS ………………………………………………………

INFORMACJA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy,
że Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasz Dom” w Radomiu, ul. M. Curie Skłodowskiej 18
26-600 Radom, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. 0000151458, NIP: 7960070049.
Pani / Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji przepisów dotyczących zarządzania nieruchomością na podstawie art. 1
Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, art. 2 ust 3 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Uchwała Rady Miejskiej w Radomiu
nr 71/2015r.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem prawnym. Jest Pani/Pan zobowiązany do ich podania a konsekwencją niepodania
danych osobowych będzie brak możliwości naliczenia ulgowej opłaty za odpady komunalne.
Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonywania zarządu nieruchomością przez Spółdzielnię.
Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty upoważnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
Posiada Pani/ Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Stwierdzam własnoręczność podpisu
Pana (i) ……………………………………………………………..Zam. ………………………………………………………………….
Na podstawie okazanego dowodu osobistego.
Podpis i pieczątka pracownika Spółdzielni ………………………………………………………….

