Oświadczenie o ilości zamieszkałych osób
Ja niżej podpisany ..........………………………………..………………………………………….
najemca/użytkownik lokalu nr ……… w budynku/nieruchomości ………………………….………………
oświadczam, że w w/w lokalu zamieszkuje:

LP.

Imię i Nazwisko

1.
2.
3.
4.
5.
6.
Zmiana obowiązuje od dnia …………………………………
Zostałem/łam poinformowana o ciążącym na mnie obowiązku złożenia w terminie 14 dni nowego oświadczenia w przypadku zmiany ilości
zamieszkałych w lokalu osób, co będzie skutkowało zmianą stawki opłaty jak również o uprawnieniach do kontroli złożonego oświadczenia co do
zgodności ze stanem faktycznym, przez Urząd Miasta w Lublinie na rzecz którego zbierane są opłaty na wywóz odpadów komunalnych. Niniejsze
oświadczenie składam ze świadomością odpowiedzialności karnej stosownie do przepisów art. 286 Kodeksu Karnego.

………………………………………..
Data

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

Wniosek najemcy lokalu dotyczący zgody na kontakt w formie e-mail
i telefoniczny w bieżących sprawach związanych
zarządzaniem/administrowaniem Wspólnotą Mieszkaniową.
Adres do korespondencji (o ile jest inny niż lokalu)……………..…………………….……..…….…………
(ulica, nr budynku, nr lokalu, kod, miejscowość)

………………………………………………….…………………..………………………………………….
Adres e-mail: ……………..….………….……...…Numer telefonu: ………...…………………………….
Powyżej prosimy wpisać dane, na których przetwarzanie wyrażacie Państwo zgodę. W przypadku zmiany
podanych danych kontaktowych, prosimy o ich aktualizację.
Uprzejmie informujemy, iż w myśl przepisów o ochronie danych osobowych Administratorem danych
osobowych podanych we wniosku jest Wspólnota Mieszkaniowa a Podmiotem przetwarzającym jest
Zakład Obsługi Nieruchomości ADMINA Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie przy ul. Koryznowej 2c,
przetwarzający dane na mocy zawartej umowy.
Przetwarzamy Państwa dane wyłącznie w celu kontaktu w bieżących sprawach związanych
z zarządzaniem/administrowaniem nieruchomością (w oparciu o podstawę prawną art. 6 ust 1 pkt. b RODO
tj. w zakresie wykonywania umowy). Dane będą przetwarzane nie dłużej, niż przez okres trwania umowy,
mogą być przetwarzane także przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie danych we
wniosku jest dobrowolne, jednakże niepodanie ich może utrudnić lub uniemożliwić należyte wykonanie
obsługi nieruchomości.
Mają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, cofnięcia zgody, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
………………………………………..
Data

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

