OŚWIADCZENIE O ILOŚCI OSÓB ZAMIESZKAŁYCH

Imię i nazwisko członka lub reprezentanta lokalu: ...................................................................................
Nr członkowski lub ewidencyjny reprezentanta lokalu: ............................................................................
Dotyczy adresu: ......................................................................................................................................
(kod pocztowy, miejscowość

ul. nr domu/nr mieszkania)

Adres do korespondencji: ........................................................................................................................
(kod pocztowy, miejscowość ul. nr domu/nr mieszkania)

Nr telefonu kontaktowego: ......................................................................................................................

Oświadczam, że w powyższym lokalu zamieszkują /-e ............. osoby.

Prosimy podać imiona i nazwiska osób zamieszkujących w lokalu jedynie w przypadku, gdy posiadają
one identyfikator do parkowania lub będą chciały go uzyskać.
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Nazwisko i imię

O zmianach podanych w niniejszym oświadczeniu, które mają wpływ na wysokość czynszu będę
każdorazowo informował /-a Spółdzielnię Mieszkaniową "Piaski Nowe" w terminie 7 dni od dnia ich
zaistnienia. Przyjmuję do wiadomości, że zmiana czynszu wynikająca z zaistniałych zmian będzie
naliczana od pierwszego dnia następnego miesiąca po złożeniu niniejszego oświadczenia.
W przypadku osoby składającej oświadczenie, która nie ujawni wszystkich osób zamieszkujących
w jego lokalu, Spółdzielnia po uzyskaniu informacji o tym fakcie naliczy opłaty należne od wszystkich
osób za cały okres ich zamieszkiwania w lokalu wraz z odsetkami.

Kraków, dnia .......................................

.....................................................................................
Podpis członka lub reprezentanta lokalu

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
a) administratorem danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Piaski Nowe” z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Podedworze 20, 30-686 Kraków; nr tel.
12-658-19-18, 12-658-07-11; email: sekretariat@piaskinowe.pl.
b) dane przetwarzane są w celu wykonywania działalności statutowej i ustawowej, na podstawie prawnej art. 6 ust. 1 b i c oraz art. 9 ust. 2 d ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
c) dane osobowe będą przekazywane odbiorcom danych osobowych, którzy wskażą podstawę prawną i interes prawny oraz podmiotom świadczącym na rzecz
Spółdzielni usługi na podstawie zawartych umów i umów o powierzenie danych,
d) dane będą przechowywane przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami przez Administratora,
e) każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych;
f) każdy ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
g) podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym;
h) osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania, konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości realizacji przez administratora zadań
ustawowych i statutowych

