…………………………….…………….

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

(imię, nazwisko)

………………………………….……….
(ulica, nr domu)

…………………………………….…….
(kod, miejscowość)

…………………………………………..
(telefon kontaktowy – podanie danych jest dobrowolne)

…………………………………………..
(adres e-mail – podanie danych jest dobrowolne)

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Dąb”
ul. Rydla 71a,
70-783 Szczecin
ZGŁOSZENIE ILOŚCI OSÓB ZAMIESZKAŁYCH W LOKALU
1. Oświadczam,

że

w

lokalu

mieszkalnym

położonym

w

Szczecinie

przy

ul.

…………………………………….……………… zamieszkuje/ą ……………… osoba/y.
2. Zobowiązuję się do powiadomienia Spółdzielni o każdorazowej zmianie ilości osób
zamieszkałych w w/wym. lokalu. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że zgodnie z treścią
„Regulaminu szczegółowych zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi
i ustalania wysokości opłat za używanie lokali i domów jednorodzinnych w Spółdzielni
Mieszkaniowej „Dąb” w Szczecinie”, naliczanie przez Spółdzielnię opłat zależnych od ilości
osób następuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono w
Spółdzielni informację o zmianie ilości osób zamieszkujących lokal.
Ponadto:
3. Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o tym, iż korespondencja dotycząca
przedmiotowego lokalu kierowana jest na jego adres, chyba że wskazano inny adres do
korespondencji. W związku z tym zobowiązuję się do odrębnego pisemnego powiadomienia
Spółdzielni o każdorazowej zmianie adresu, na który ma być kierowana korespondencja. W
razie zaniedbania tego obowiązku korespondencję wysłaną listem poleconym na adres lokalu
albo wskazany ostatnio adres do korespondencji uważam za skutecznie doręczoną.
4. Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o możliwości przyjęcia mnie w poczet
członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Dąb” w Szczecinie (dotyczy właścicieli lokali).
5. ………………………………………….* zgodę/y na przetwarzanie podanego w niniejszym
dokumencie numeru telefonu lub adresu poczty elektronicznej w celu powiadomienia mnie (w
tym również za pośrednictwem SMS) o awarii wywołującej szkodę lub zagrażającej
bezpośrednio powstaniem szkody, a także o ewentualnym zadłużeniu lokalu.
6. Potwierdzam zaznajomienie się z treścią klauzuli informacyjnej zamieszczonej na odwrocie.

…………………………………………………
(czytelny podpis)

*Wpisać „Wyrażam” lub „Nie wyrażam”
Verte!

Informacje w sprawie przetwarzania danych osobowych
1) Zakres danych: przetwarzamy następujące kategorie Państwa danych: dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, dane
korespondencyjne oraz pozostałe dane wskazane z formularzu „Zgłoszenie ilości osób zamieszkałych w lokalu”.
2) Administrator: Administratorem Państwa danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa Dąb z siedzibą w Szczecinie, ul.
Rydla 71A, 70-783 Szczecin, wpisana do Rejestru Szczecin-Centrum w Szczecinie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000075229, NIP: 8520407568, (SM DĄB);
3) Kontakt z inspektorem ochrony danych SM DĄB: Mogą Państwo skontaktować się z inspektorem ochrony danych SM DĄB
pod adresem e-mail: dpo@smdab.szczecin.pl;
4) Cele i podstawa przetwarzania:
W związku z tym, że są Państwo mieszkańcami SM DĄB, Państwa dane osobowe są przetwarzane w następującym celu:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

realizacji zadań statutowych oraz obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c
RODO);
jeżeli przystąpią Państwo do SM DĄB - udokumentowania przystąpienia do SM DĄB jako członek, rozliczenia członkostwa w
SM DĄB (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO);
w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody w celu kontaktu telefonicznego (w tym również za pośrednictwem SMS) lub za
pośrednictwem poczty elektronicznej w sprawie awarii wywołujących szkodę lub zagrażających bezpośrednio powstaniem
szkody, a także ewentualnego zadłużenia lokalu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
wewnętrznych celów administracyjnych SM DĄB, w tym statystyki wewnętrznej SM DĄB będących realizacją naszego
prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
archiwalnym (dowodowym) będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na
wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie
uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

5) Odbiorcy danych: odbiorcami Państwa danych osobowych będą: podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, firmy
współpracujące w zakresie rozliczania mediów;
6) Okres przechowywania: Dane przetwarzane w oparciu o zgodę możemy przetwarzać do czasu, aż wycofają Państwo wyrażoną w
tym zakresie zgodę lub ustalimy, że się zdezaktualizowały. Dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu
administratora danych możemy przetwarzać do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów SM DĄB stanowiących
podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Dane przetwarzane w
pozostałym zakresie możemy przetwarzać przez okres nie dłuższy niż do momentu przedawnienia się roszczeń obu stron;
7) Pouczenie o prawach: przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez podania przyczyny, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8) Prawo do skargi: przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają
Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO;
9) Prawo do sprzeciwu: w każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych
na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, opisanego powyżej. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że
będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne
wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony
roszczeń.
10) Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu związanym z
automatycznym podejmowaniem decyzji;
11) Cofnięcie zgody: W przypadku przetwarzania danych w oparciu o wyrażoną przez Państwa zgodę w każdej chwili przysługuje
Państwu prawo do wycofania swojej zgody pisemnie lub poprzez e-mail na adres SM DĄB, bez podania przyczyny, a także bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku skorzystania
z tego prawa zaprzestaniemy przetwarzania danych w celu objętym uprzednio wyrażoną zgodą.

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

