
……………………………………………………………………………………………………………………………….  Siedlce, dnia …………………………………… 
Imię i nazwisko 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Adres lokalu : ulica, nr bud., nr mieszkania, kod pocztowy i miejscowość 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Nr telefonu (do weryfikacji  kontaktu telefonicznego) 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
PESEL (do weryfikacji kontaktu telefonicznego) 
 

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE LICZBY OSÓB ZAMIESZKAŁYCH W LOKALU 
 

Oświadczam, że znany jest mi obowiązek zawiadamiania Spółdzielni o zmianie liczby 
osób zamieszkałych w lokalu, mający wpływ na wysokość opłat za lokal zgodnie z § 16 pkt. 8 
Statutu Siedleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Siedlcach. 

 
Od dnia ……………………………… w lokalu mieszkalnym nr ……………. przy ulicy ……..………………………… 
 
zamieszkuje  ……………………….  osób. 
 
 

DEKLARACJA O SPOSOBIE GOSODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI. 
 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości podanej wyżej odpady komunalne będą 
zbierane w sposób (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat) : 

  SELEKTYWNY    □                                                         ZMIESZANY    □                                                                 

1. Niniejsze oświadczenie składam dla potrzeb ustalenia przez Spółdzielnię prawidłowej wysokości opłat. O zmianie ilości osób 
zamieszkałych w ww. lokalu zobowiązuję się zawiadomić niezwłocznie Spółdzielnię, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od 
dnia ich zaistnienia. Jednocześnie oświadczam, że niniejsze składam pod rygorem odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 
286 Kodeku Karnego oraz, że jestem świadomy (a) skutków finansowych w razie podania nieprawdziwych informacji. 

2. Oświadczam, że zostałem poinformowany(a) zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych (RODO), iż:   

1) Administratorem Danych Osobowych (podmiotem przetwarzającym dane osobowe) jest Siedlecka Spółdzielnia 

Mieszkaniowa w Siedlcach, ul. 3 Maja 28, 08-110 Siedlce.  

2) Dane osobowe członków Spółdzielni, jak i osób niebędących członkami Spółdzielni, także kontrahentów, w tym osób 

fizycznych, przetwarzane są przez Siedlecką Spółdzielnię Mieszkaniową w Siedlcach wyłącznie dla prawidłowej realizacji 

celów określonych w Statucie Spółdzielni oraz wynikających z ustawy „Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych”  z dnia 15 

grudnia 2000r., ostatnia zmiana z dnia 20-07-2017r. Dz.U.2017.1596 (tj. zarządzania i administrowania nieruchomościami), 

3) Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w SSM w Siedlcach - adres e-mail: iod@ssm.siedlce.pl 

4) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, przenoszenia, także ograniczenia zakresu 

lub usunięcia danych nie wymaganych dla osiągnięcia celów statutowych i ustawowych, 

5) Posiada Pani/Pan prawo cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych nie wymaganych dla osiągnięcia 

celów statutowych i ustawowych Administratora, 

6) Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przez realizację zadań statutowych i ustawowych jest obowiązkowe, a 

w pozostałym zakresie dobrowolne, 

7) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do ewidencji i archiwum, dla wypełnienia 

obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze Danych (dla ewidencji finansowo-księgowej 5 lat). 

8) Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi w sprawie przetwarzania swoich danych osobowych do organu nadzorczego 

tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

9) Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane, 

10) Pani/Pana dane osobowe nie będą w żadnej formie przekazywane i udostępniane do krajów trzecich. 

……………………………………………….……………….…………………………………………………………. 
(podpis osoby składającej oświadczenie – posiadającej tytuł prawny do lokalu) 


