………………………………
Imię i nazwisko

…………………………………………
Adres zamieszkania

………………………………………….

OŚWIADCZENIE

□ składane po raz pierwszy

□

korekta oświadczenia

Oświadczam, że w mieszkaniu przy ul. ...............................................................................
zamieszkują (e) ...................słownie ………………...................................osoby (a).
Jednocześnie oświadczam, że ponoszę pełną odpowiedzialność prawną za podanie
niezgodnej z rzeczywistością liczbie faktycznie zamieszkujących osób w wyżej
wymienionym lokalu.
Przyjmuję do wiadomości, że wysokość składników opłat zależnych od liczby zamieszkałych
osób, naliczana jest od faktycznie zgłoszonych osób, zgodnie z obowiązującym w Spółdzielni
regulaminami.
W sytuacji, gdy w lokalu nie zamieszkuje żadna osoba, opłaty zależne od ilości osób nalicza
się od 1 osoby z wyjątkiem opłaty za śmieci, która naliczana jest zgodnie z oświadczeniem.
Zmiana zasad rozliczenia następuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po złożeniu
oświadczenia
O zmianie ilości faktycznie zamieszkujących osób w lokalu będę informował na piśmie w
terminie 7 dni od zaistniałego zdarzenia.

.................................................................
(data i podpis składającego oświadczenie)
Spółdzielnia Mieszkaniowa ENERGETYK z siedzibą w Wejherowie (84-200), ul. Osiedle Przyjaźni 6 informuje, że jest
administratorem danych osobowych członków oraz osób nie będących członkami Spółdzielni, przetwarzanych w celu realizacji
zadań statutowych oraz obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa w szczególności w związku z koniecznością
prowadzenia rozliczeń dotyczących kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem lokali. Dane mogą być również
przetwarzane dla potrzeb prowadzenia ewentualnego postępowania windykacyjnego. Dane osobowe będą przechowywane
przez cały czas trwania obowiązku realizacji wyżej wymienionych zadań statutowych oraz obowiązków i uprawnień, a po jego
ustaniu – przez wymagany przepisami odrębnymi okres archiwizacji dokumentacji lub do upływu terminu przedawnienia
ewentualnych roszczeń, w zależności od tego, który z okresów będzie dłuższy. Dane mogą być udostępniane podmiotom
trzecim wyłącznie na podstawie przepisów prawa. Każdej osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo dostępu do
treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Podanie danych jest obowiązkowe.
Obowiązek podania danych wynika z ustawy z dnia 16 września 1982 roku – Prawo Spółdzielcze, ustawy z dnia 15 grudnia
2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych, oraz innych przepisów szczególnych.” Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia
skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy. Pani/Pana dane osobowe
nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, nie będą przetwarzane w sposób
zautomatyzowany i nie będą profilowane.

