Załącznik Nr 1
do Regulaminu rozliczania kosztów eksploatacji, utrzymania
nieruchomości jednobudynkowych oraz ustalania opłat za używanie
lokali mieszkalnych w Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Wilanów” w
Warszawie

Oświadczenie osoby posiadającej prawo do lokalu
o liczbie osób zamieszkałych w lokalu
Pan/Pani ............................................................................................................
(nazwisko i imię Oświadczeniodawcy - osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu)

ul..................................................

nr domu...............

nr lokalu

.............

(dane lokalu objętego oświadczeniem)

Dla celów ustalenia wysokości naliczanych opłat z tytułu eksploatacji należącego do
mnie lokalu i utrzymania nieruchomości, zgodnie z zasadami określonymi w
Regulaminie rozliczania kosztów eksploatacji, utrzymania nieruchomości
jednobudynkowych oraz ustalania opłat za używanie lokali mieszkalnych w Spółdzielni
Mieszkaniowej „Osiedle Wilanów” w Warszawie, oświadczam, iż w lokalu
zamieszkuje/(ą)…….…. osoba/osoby.
O zmianach w powyższym stanie ilości osób podanym w oświadczeniu, które mają
wpływ na wysokość opłat, będę każdorazowo informował (a) Spółdzielnię w terminie
30 dni od dnia zaistnienia zmiany.

Warszawa, dnia.............................................

……………………………………………………………………………….
(podpis Oświadczeniodawcy -

osoby posiadającej prawo do lokalu)

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
w Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Osiedle Wilanów” w Warszawie
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Osiedle Wilanów” w Warszawie informuje, że z dniem
25 maja 2018 roku zaczęły obowiązywać przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(dz.Urz.EU L 119, s.1) zwane dalej ,,RODO”, informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa

,,Osiedle Wilanów” w Warszawie przy ul. Niemirowskiej 1/4, 02-921 Warszawa, KRS
012057203,tel. 22 842 11 87, e-mail : sekretariat@smoswilanow.pl.
2) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym w uzasadnionych
sprawach ochrony swoich danych osobowych można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@smoswilanow.pl, tel. lub pod nr tel. 22 842 11 87 wew.16
3) Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 lit. c, d. RODO
w zakresie niezbędnym w celu prawidłowej realizacji ciążących na Spółdzielni
obowiązków, wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach
mieszkaniowych, ustawy z dnia 16 września 1982 r.-Prawo spółdzielcze oraz Statutu
Spółdzielni, tj. zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych członków Spółdzielni oraz ich
rodzin oraz osób nie będących członkami Spółdzielni, ale korzystających z jej zasobów,
przez zapewnienie prawidłowej eksploatacji i utrzymanie właściwego stanu
technicznego zasobów Spółdzielni.
4) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Panu
danych osobowych.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to
niezbędne do celów, w których dane są przetwarzane.
6) Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji
międzynarodowych.
7) Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w
tym decyzji będących wynikiem profilowania.
8) Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym osobom, podmiotom i organom
upoważnionym do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa. Pani/Pana
dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie
administratora, przy czym podmioty takie przetwarzać będą dane na podstawie umowy
z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.
9) Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych,
d) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
e) prawo do przenoszenia danych,
f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych
Osobowych
10) Powyższa informacja o przetwarzaniu danych osobowych obowiązuje także na
podstawie Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych w SM ,,Osiedle Wilanów”.

