...........................................................................................................

………...........................................................

(imię i nazwisko)

(nr telefonu)

................................................................................................................................................................................
(adres lokalu: ulica, nr domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość)

OŚWIADCZENIE
Ja, niżej podpisany/a ........................................................................... PESEL

oświadczam, że od dnia …………………………………
we wskazanym wyżej lokalu zamieszkiwała/y/o będzie/ą

osoba/y/osób.

i deklaruję selektywne zbieranie odpadów.
(Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Dz. U. z 1996 r. nr 132, poz. 622 z późn. zm.)

Znany jest mi obowiązek zawiadamiania Spółdzielni o każdorazowej zmianie liczby osób stale zamieszkujących w lokalu lub
faktycznie z niego korzystających, mającej wpływ na wysokość opłat eksploatacyjnych, wynikających z art. 4 Ustawy
o spółdzielniach mieszkaniowych z 15 grudnia 2000 roku (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 845, 1230 z późn. zm.). Zobowiązuję się
do niezwłocznego zawiadomienia Spółdzielni o wszelkich zmianach w tym zakresie.
Przyjmuję do wiadomości, że podana liczba osób zamieszkałych w lokalu stanowi podstawę do ustalania przez Spółdzielnię tych
składników opłaty za używanie lokalu, które są uzależnione od liczby osób, od miesiąca następującego po miesiącu zgłoszenia zmiany.

....................................
(data)

................................................................................
(czytelny podpis osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Nad Wisłą” w Bydgoszczy moich danych osobowych znajdujących się
w powyższym oświadczeniu, w celach związanych z działalnością Spółdzielni. Przetwarzanie odbywać się będzie w systemach informatycznych,
kartotekach, skorowidzach, księgach, wykazach i innych zbiorach ewidencyjnych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE
L 119, s. 1). Oświadczam, że zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną opisującą przetwarzanie danych osobowych, zamieszczoną w siedzibie
Spółdzielni.

..............................................................
(Podpis osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu)
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Wypełnione oświadczenie należy zwrócić do biura Zarządu Spółdzielni przy ul. Miedza 5 w Bydgoszczy
lub do Administracji Osiedla przy ul. Swobodnej 16 w Bydgoszczy.

