
Oświadczenie dot. liczby osób zamieszkujących w lokalu 

Na podstawie Statutu i Regulaminów WSM „Rakowiec”,  w związku z Art. 4 Ustawy o Spółdzielniach 
Mieszkaniowych (USM) z dnia 15 grudnia 2000 r z późniejszymi zmianami  jako osoba posiadająca prawo do 
niżej wymienionego  lokalu oświadczam, że : 

Imię i nazwisko osoby 

posiadającej prawo do lokalu 

(wypełniającej oświadczenie) 

 

Adres lokalu 

 

Liczba  osób 

zamieszkujących 

 

 

  

 

 

 

                   Telefon kontaktowy 

 

 ew. adres elektroniczny (e-mail)   

Tak / nie      . 

……………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………….…………….    

Wypełniono 
oświadczenie o 
korespondencji 
elektronicznej 

 

 
Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku zmiany stanu liczby osób, korekta opłat nastąpi od 1 dnia 
miesiąca następującego po złożeniu niniejszej pisemnej informacji. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich w.w danych osobowych w celu realizacji zadań wynikających ze 

Statutu Spółdzielni oraz Regulaminów, ustawy z 15 grudnia 2000 r.  o spółdzielniach mieszkaniowych z późn. 

zmianami oraz innych obowiązujących przepisów prawa 

 

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych tj. numeru telefonu i/lub adresu e-mail przez 
WSM Rakowiec w celach kontaktowych. 

 
Klauzula informacyjna: 
Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 (RODO)  informujemy, 
że: 
1. Administratorem zebranych danych osobowych jest WSM „Rakowiec”, 02-118 Warszawa, Pruszkowska 4d  
2. dane będą przetwarzane w celach statutowych WSM Rakowiec, Regulaminu GZM w związku z art. 4 Ustawy o Spółdzielniach 

Mieszkaniowych,  na podstawie prawnej art. 6 ust. 1 b, c i f  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 
kwietnia 2016 r., 

3. posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich poprawiania wraz z prawem do kontroli przetwarzania 
danych zawartych w zbiorach Administratora, a także prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych 

4. dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie odbiorcom danych osobowych, którzy wskażą podstawę prawną i interes 
prawny takim jak sądy, prokuratura, Policja, itp. oraz podmiotom świadczącym na rzecz Spółdzielni usługi na podstawie 
zawartych umów i umów o powierzenie danych, tj. np. kancelariom prawnym, Notariuszom, firmom informatycznym 
obsługującym Spółdzielnię  firmom budowlanym, instalacyjnym, dokonującym odczyty wodomierzy itp. w celu zapewnienia 
prawidłowego procesu zarządzania WSM „Rakowiec”.  

5. dane nie będą przekazywane odbiorcom danych w celach marketingowych 
6. dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu 
7. dane nie będą przekazane do państwa trzeciego bez poprzedzenia wnioskiem o wyrażenie zgody we wnioskowanym zakresie. 
8. podanie danych wynikających z USM, Statutu WSM Rakowiec oraz Regulaminów jest obowiązkowe 
9. podanie danych kontaktowych (nr telefonu, adres email) jest dobrowolne, 
10. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą z ograniczonym dostępem przez okres wynikający w przepisów prawa 

 

 

 

     data………………………….……………..                                                ………………………………………………………….√ 

                                                                                                                                                  czytelny podpis właściciela praw do lokalu                 
 

 
 


