
……………………………………………..…………          ………..……………………/  ………………..………. 
(Imię i nazwisko)                     (miejscowość)                    (data) 
         

……………………………..……………………….. 
(adres lokalu) 

 

……………………………………..………………. 
(kod pocztowy ) 

 

………………………………………..…………… 
( nr telefonu) 

OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA LOKALU 
 

 

       1. Oświadczam, że od dnia ……………………………….. zamieszkiwać będą następujące  osoby: ❶ 

Imię i nazwisko  pokrewieństwo Data urodzenia 

   

   

   

   

   

   

 

       2. RAZEM LICZBA OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH 

       3. BĘDĘ PROWADZIŁ SELEKTYWNĄ ZBIÓRKĘ ODPADÓW KOMUNALNYCH.         

       4. Deklarowana zaliczka na wodę: 
a). Przewidywane miesięczne zużycie ciepłej wody……..………………...m³  

b). Przewidywane miesięczne zużycie zimnej wody………..………………m³ 

 

Adres do dostarczenia korespondencji dotyczącej lokalu nr………..…. przy ulicy…………………………………………………………….………………… 

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

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

Wskazanie adresu do przesyłania korespondencji na inny adres niż adres lokalu będzie się wiązało z opłatą w wysokości 

ustalonej Uchwałą Rady Nadzorczej. 

 

Korektę liczby osób należy składać do 10 dnia każdego miesiąca ze skutkiem finansowym od początku miesiąca, w którym 

złożono Oświadczenie. 
 

 

Oświadczam, że zostałem poinformowany, iż zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679      

z dnia 27 kwietnia 2016r.  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): 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zrzeszeni”                           

w Bydgoszczy, ul. Grunwaldzka 231, 85-451 Bydgoszcz, kontakt z Administratorem poprzez e-mail: 

sekretariat@msmzrzeszeni.pl lub tel. 52 341 38 25. 

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na 

Administratorze na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym ustawy o spółdzielniach 

mieszkaniowych, w szczególności związanych z zarządzaniem i administrowaniem nieruchomościami oraz 

prowadzeniem czynności związanych z inwestycjami realizowanymi przez Administratora. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi niezbędne do 

wykonania obowiązków nałożonych w szczególności przez ustawę o spółdzielniach mieszkaniowych. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres posiadania lokalu/i w zasobach spółdzielni. Po tym okresie 

dane będą przetwarzane w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami ustawy                                      

o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy Prawo spółdzielcze. 

5. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia 

przetwarzania. 

mailto:sekretariat@msmzrzeszeni.pl


6. Niezależnie od powyższego, w związku z tym, że podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka 

wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa 

„Zrzeszeni” w Bydgoszczy informuje o prawie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. 

7. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych 

osobowych. 

8. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe (podstawa prawna art. 4 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000r.                                     

o spółdzielniach mieszkaniowych, art. 30 Ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo spółdzielcze). 

        

 

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

 

  

Niniejsze wypełnione oświadczenie, prosimy przekazać osobiście lub przesyłką pocztową do siedziby administracji 

osiedlowej bądź do siedziby Zarządu przy ulicy Grunwaldzkiej 231. 

 

 

❶-wypełnienie Tabeli  oświadczenia  jest dobrowolne. 

 


