Słupsk, dnia .................................. r.
...............................................................................
Nazwisko i imię właściciela lokalu

...............................................................................
Adres zamieszkania

...............................................................................
Telefon

...............................................................................
Adres e-mail

Oświadczenie o ilości osób zamieszkałych w lokalu mieszkalnym
Oświadczam, że w lokalu mieszkalnym przy ul. …………………… nr … m ……..
w Słupsku na dzień …………………….. r. zamieszkuje: ………….. osoba/y/ób.
 Treść złożonego oświadczenia jest zgodne ze stanem faktycznym.
 Oświadczenie stanowi podstawę do złożenia przez Wspólnotę Mieszkaniową do Urzędu
Miejskiego w Słupsku Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, zgodnie z Uchwałą Nr XXII/380/20 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia
30.09.2020 r., oraz jest podstawą naliczenia przez Wspólnotę Mieszkaniową opłat za
wywóz odpadów komunalnych, które należy wpłacać w terminie do 10-go każdego
miesiąca.
 Każda zmiana ilości osób zamieszkujących w lokalu mieszkalnym – wymaga zgłoszenia i
wypełnienia nowego oświadczenia w terminie 14 dni od daty wystąpienia zmiany.
 W przypadku nie złożenia oświadczenia, Wspólnota Mieszkaniowa przy ustalaniu opłaty za
śmieci, uwzględni ilość osób na podstawie danych będących w posiadaniu Wspólnoty
Mieszkaniowej.

..............................................................
Czytelny podpis właściciela lokalu

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych adresowych podanych w formularzu,
tj. nr tel. i lub adresu e-mail do celów związanych z zarządzaniem nieruchomością wspólną
przez Wspólnotę Mieszkaniową.

..............................................................
Czytelny podpis właściciela lokalu

Oświadczenie należy zdać Członkom Zarządu lub Administratorowi nieruchomości
ewentualnie po zeskanowaniu przesłać na adres biuro@kimdom.slupsk.pl

RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA
W związku z wejściem w życie 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), Wspólnota Mieszkaniowa (dalej: Wspólnota) informuje, iż:
1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa, zgodnie z położeniem lokalu.
Szczegółowe dane podmiotu można uzyskać, kontaktując się z Zarządem Wspólnoty Mieszkaniowej lub
Administratorem nieruchomości za pomocą danych do kontaktu, umieszczonych na każdym wymiarze opłat.
2) Uwaga! Wspólnota Mieszkaniowa powierzyła funkcję Administratora nieruchomości firmie KIMDOM
Jarosław Siedlikowski –Zarządzanie i administrowanie nieruchomościami. W związku z powyższym, do
kontaktu w sprawach związanych z ochroną danych osobowych we Wspólnocie służy następujący adres e-mail:
biuro@kimdom.slupsk.pl
lub
adres
korespondencyjny:
Wspólnota
Mieszkaniowa
„………………………………………” w Słupsku, adres koresp.: ul. Bukowa 2, 76-200 Słupsk.
3) Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a) realizacji procesów związanych z zarządzaniem nieruchomością wspólną, w szczególności prowadzenia
ewidencji pozaksięgowej kosztów zarządu nieruchomości wspólnej, zaliczek uiszczanych na pokrycie tych
kosztów, a także rozliczeń z innych tytułów na rzecz nieruchomości wspólnej;
b) realizacji procesów związanych z Pana/ Pani uczestnictwem we Wspólnocie, m. in. prowadzeniem spisu
właścicieli lokali i przypadających im udziałów w nieruchomości wspólnej;
c) organizacji zebrań członków Wspólnoty i podejmowania uchwał przez Wspólnotę;
d) kontaktowania się z właścicielami lokali;
e) realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu Wspólnoty w postaci dochodzenia roszczeń oraz obroną przed
roszczeniami wobec Wspólnoty.
4) Podstawą prawną przetwarzania przez Wspólnotę Pana/Pani danych osobowych:
a) w zakresie realizacji celu wskazanego w pkt 3 lit. a, b, c jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze (zgodnie z art. 6 ust 1 lit. c RODO);
b) w zakresie realizacji celu wskazanego w pkt 3 lit. d jest zgoda osoby, której dane dotyczą (w zakresie danych,
co do których przetwarzania nie zachodzi inna podstawa) – (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
c) w zakresie realizacji celu wskazanego w pkt 3 lit. e jest prawnie usprawiedliwiony interes administratora
(zgodnie z art. 6 ust 1 lit. f RODO) – polegający na obsłudze, dochodzeniu i
obronie w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przez jaki pozostaje Pan/Pani właścicielem lokalu,
a po ustaniu tej okoliczności do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z posiadaniem prawa
własności do lokalu.
6) Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi na rzecz Wspólnoty, w tym
zarządca nieruchomości, oraz podmioty świadczące usługi m. in. w zakresie obsługi księgowej, obsługi prawnej,
obsługi technicznej, dostawcy programów i aplikacji informatycznych, oraz banki, towarzystwa
ubezpieczeniowe, przedsiębiorstwa telekomunikacyjne, urzędy skarbowe, organy administracji publicznej np.
policja, prokuratura, sądy, organy egzekucyjne.
7) Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia.
8) Z praw osoba, której dane dotyczą, może skorzystać, składając odpowiedni wniosek – na adres
korespondencyjny, podany w pkt 2)
9) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędy Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż
przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
10) W przypadku przetwarzania dokonywanego na podstawie zgody w każdej chwili przysługuje Panu/Pani
prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na
zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Zgoda może być każdorazowo cofnięta w taki sam sposób w jaki została wyrażona, w szczególności poprzez
złożenie odpowiedniego oświadczenia na adres korespondencyjny, podany w pkt 2)
11) Pana/Pani dane nie będą podlegały przetwarzaniu w zakresie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w
tym nie będą podlegały profilowaniu i nie będą przekazywane do Państwa trzeciego.
W imieniu Administratora Danych
Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej
…………………………………………………..……
Czytelny podpis właściciela lokalu o zapoznaniu się

