SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „NASZ DOM” W RADOMIU
UL. M.CURIE SKŁODOWSKIEJ 18

OŚWIADCZENIE
O ZMIANIE ILOŚCI OSÓB ZAMIESZKAŁYCH

……………………………………………………………

.zam. ……………………………………………………………………………………………

Oświadczam, że w lokalu mieszkalnym numer……………położonym w budynku nr ………………………………………. przy ul.
………………………………………………………………………………………w Radomiu.

Od dnia …………………………będzie (będą) zamieszkiwało (a)(y) ………………......... osoby (a)
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.

Radom, Data ………………………………………

Podpis ………………………………………………

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

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 Ustawy o spółdzielniach
mieszkaniowych, ( w szczególności art. 1 , art. 4, art. 27), ustawy Prawo spółdzielcze (wszystkie przepisy), Statutu Spółdzielni (wszystkie paragrafy).
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, adresów, ilości osób zamieszkałych jest obowiązkowe. Konsekwencją niepodania
tych danych jest brak możliwości prowadzenia ewidencji niezbędnych do zarządzania nieruchomością, w której znajduje się lokal 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.

Zapoznałem się z powyższą informacją

………………………………………………………………..
(podpis)

