……………………………………………………..……………………..

…………………….…………………….., dnia …………………….………..

imię nazwisko

……………………………………………………..……………………..
……………………………………………………..……………………..
……………………………………………………..……………………..
adres

……………………………………………………..……………………..
nr telefonu

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że w lokalu nr ………..…. przy ul. .…………………………………………………………………………………………………
w ………………………………………………….…… zamieszkuje łącznie ……………….…. osób.
Przyjmuję do wiadomości, że opłaty za użytkowanie lokalu zależne od liczby osób zamieszkałych będą naliczane
od ilości osób zgłoszonych. Zgodnie ze Statutem Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Inowrocławiu zobowiązuję
się do niezwłocznego powiadomienia administracji o każdej zmianie liczby osób zamieszkujących w lokalu.
Lp.
1.
2.
3.

Dodatkowe zgody:
książeczka mieszkaniowa (może zostać dostarczona do skrzynki pocztowej)
imię i nazwisko na domofonie
Imię i nazwisko na liście lokatorów

TAK

NIE

INFORMACJA

1)
2)
3)

4)
5)

6)
7)
8)
9)

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kujawska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Inowrocławiu z siedzibą
przy al. Kopernika 7 w Inowrocławiu,
kontakt z Inspektorem Ochrony Danych publikowany jest na stronie internetowej Spółdzielni www.ksmino.pl w zakładce
"Kontakt",
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Kujawską Spółdzielnię Mieszkaniową w Inowrocławiu może być
wykonywane w celu:
- realizacji Umowy, której stronami są Pani/Pan i Kujawska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Inowrocławiu,
- przetwarzanie jest związane z zarządzaniem lub administrowaniem nieruchomościami przez Kujawską Spółdzielnię
Mieszkaniową w Inowrocławiu, stosownie do przepisów Ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych, Ustawy Prawo
Spółdzielcze, Ustawy o własności lokali, Ustawy o gospodarce nieruchomościami, Ustawy Prawo Budowlane, Kodeksem
cywilnym (KC) oraz Kodeksem Postępowania Cywilnego (KPC),
- a także może być wykonywane w celu dochodzenia roszczeń zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt f, art. 9, ust. 2 pkt f, RODO, Ustawą o
postępowaniu egzekucyjnym w administracji, KC, KPC oraz Ustawą o komornikach sądowych i egzekucji.
Pani/Pana dane będą przechowywane oraz archiwizowane w czasie określonym obowiązującymi przepisami prawa oraz
zgodnie z instrukcją organizacji i działania archiwum w Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Inowrocławiu,
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na
podstawie zapisów wynikających z przepisów prawa oraz stosownych umów powierzenia, poufności, w zakresie rozliczania
podatków, mediów, ubezpieczeń, usterek, konserwacji urządzeń, aktualizacji oprogramowania, wyceny, odszkodowań oraz
windykacji, dane nie będą przekazywane do państw trzecich, proces przetwarzania może zostać skontrolowany przez urząd
lub organ nadzorczy,
posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do informacji o swoich danych osobowych, prawo do ich
sprostowania lub usunięcia albo ograniczenia przetwarzania w zbędnym zakresie,
podanie danych wymaganych przepisami prawa jest niezbędne do realizacji umowy lub prawidłowego zarządzania
nieruchomością, podanie pozostałych danych w tym danych kontaktowych jest dobrowolne,
Pani/Pana dane nie będą profilowane oraz przetwarzane w oparciu o system zautomatyzowanego podejmowania decyzji,
ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Zapoznałam/em się z powyższą informacją, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów realizacji
postanowień niniejszego oświadczenia oraz związanych z administrowaniem przez Kujawską Spółdzielnię Mieszkaniową w
Inowrocławiu nieruchomościami.

………………………………………………………..
podpis

