DEKLARACJA
użytkownika lokalu Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Targowa 12 w Biłgoraju o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nazwisko i imię ……………………………………………………………………………………………………………...
Ulica……………………………………………………………nr domu………………nr mieszkania……………....
Miejscowość …………………………………………………………………...........
Telefon*…………………………………………………………………………..........
Adres e-mail*…………………………………………………………………..........
Okoliczności złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwą pozycję ):
a) Pierwsza deklaracja □
b) Korekta deklaracji □
7. Data zaistniałej zmiany deklaracji (wypełnić w przypadku zaznaczenia pozycji 6 b):
Dzień-miesiąc-rok ……………………………………………………………........
8. OŚWIADCZAM , że odpady komunalne, będę segregować.
9. Liczba osób zamieszkujących w lokalu …………………….osoby
10. OŚWIADCZAM , że podane dane są zgodne z prawdą :
Nazwisko i imię ………………………………………………………………………..
Data wypełnienia deklaracji……………………………………………………….
CZYTELNY PODPIS ……………………………………………………………………..

*Pole dobrowolne. Dane w zakresie nr telefonu i adresu e-mail będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody w celu
kontaktowania się w związku z realizacją deklaracji. Niepodanie tych danych nie wpływa na tok i sposób załatwienia sprawy. Może
Pani/Pan wycofać zgodę na przetwarzanie tych danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa w Biłgoraju, ul. Targowa 12,
23-400 Biłgoraj, natomiast Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łada” w Biłgoraju, ul. 3 maja 40, 23-400 Biłgoraj, przetwarza Pani/Pana
dane jako podmiot przetwarzający (na podstawie zawartej ze Wspólnotą umowy powierzenia przetwarzania danych) w związku
ze zleceniem usług administrowania nieruchomością. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się poprzez
e-mail: smlada@poczta.onet.pl lub pisemnie na adres siedziby Spółdzielni. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu
wykonywania umowy o administrowanie nieruchomością zawartej w dniu 26 października 2020 r., w tym zapewnienia właściwej
gospodarki odpadami i realizacji celów niniejszej deklaracji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO - wypełnienie obowiązku
prawnego ciążącego na Spółdzielni wynikającego z zawartej umowy oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO czyli z uwagi na uzasadniony
interes Spółdzielni w celu zabezpieczenia danych na potrzeby dochodzenia przyszłych roszczeń. W przypadku podania nr tel. dane
te będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W związku z przetwarzaniem danych
w zakresie określonym przepisami prawa ma Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania,
sprostowania, ograniczenia przetwarzania, cofnięcia zgody i usunięcia danych (dot. nr tel. i adresu e-mail) oraz prawo wniesienia
skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w razie uznania, że przetwarzanie danych
osobowych narusza przepisy RODO. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych dostępne są w siedzibie
Spółdzielni oraz znajdują się pod adresem http://www.smlada.pl/podstawy-prawne/2018/216.

