Oświadczenie najemcy/użytkownika lokalu mieszkalnego
Imię i nazwisko..............................................................................................................................
Adres lokalu...................................................................................................................................
(ulica, nr domu i nr mieszkania)

nr.tel................................................................... e-mail……..........................................................
Ja niżej podpisany oświadczam, że w ww. lokalu faktycznie zamieszkują niżej wymienione
osoby (należy wskazać wszystkie osoby, faktycznie zamieszkujące w lokalu):
L.p

Nazwisko i imię

1

Stosunek do
najemcy*/użytkownika*,
stopień pokrewieństwa

PESEL

Numer Karty
Rodziny**

Dużej

Nazwa i adres zakładu
pracy/szkoły, inne źródło
utrzymania - dochodu

Najemca/użytkownik

2
3
4
5
6
7
8
9
10
Niniejsze oświadczenie składam świadoma/y odpowiedzialności prawnej za podanie
nieprawdziwych danych. O wszelkich zmianach dotyczących osób współuprawnionych (poza
zmianą miejsca pracy), w tym dotyczących uzyskania lub utraty Karty Dużej Rodziny, zobowiązuje
się informować administratora budynku niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od ich
zaistnienia.
Najemca/użytkownik obowiązany jest informować na piśmie o każdej zmianie adresu swojego
zamieszkania. W razie zaniedbania tego obowiązku, korespondencję wysłaną na ostatni adres
nieodebraną, uważa się za doręczoną.
Jednocześnie, jako najemca/użytkownik lokalu mieszkalnego, zobowiązuję się w imieniu swoim
i osób zamieszkujących w tym lokalu, do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
Uwaga:
Korekty naliczeń w oparciu o ilość osób, będą dokonywane w miesiącu aktualizacji, o ile zostaną złożone
do 10 dnia miesiąca, a w przypadku złożenia po tym dniu, od następnego miesiąca następującego po dniu
złożenia aktualizacji niniejszego oświadczenia.
…..............................
(data)

…............................................
( czytelny podpis)

* Niepotrzebne skreślić

**

Wydanej na podstawie ustawy z dnia 05 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz.U. z 2020 r.,poz 1348). W przypadku nieposiadania
Karty Dużej Rodziny należy w odpowiedniej pozycji wpisać NIE POSIADA.
-ODWRÓCIĆ-

Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Spółka z o.o. informuje, że uzyskane dane mogą być przetwarzane
w ramach realizacji umów najmu, umów o administrowanie lokalami, m.in. w celu windykacji należności wynikających
z tych umów, przed organami wymiaru sprawiedliwości.
Podstawę do dysponowania ww. danymi stanowią; ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym
zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, ustawa o dodatkach mieszkaniowych, ustawa o własności lokali,
kodeks cywilny.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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), publ.
Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu
Sp. z o.o. (ul. Peowiaków 8, 22-400 Zamość, telefon kontaktowy: (84) 638 52 56).
2.

W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony
Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.

3.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.

4.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów
przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.

5.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.

6.

Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane
osobowe w imieniu Administratora.

7.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
− dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
− wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem
przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom,
które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
Oświadczam, że o powyższym zostałem/am poinformowany/a.
O treści niniejszego pisma oraz fakcie udostępnienia danych osobowych administratorowi poinformuję również osoby
uprawnione do zajmowania wraz ze mną lokalu.

…...............................................
(miejscowość i data)

…..............................................
(czytelny podpis)

