Oświadczenie właściciela mieszkania

……………………………………………………………….... nr telefonu………………...………..….
(Imię i Nazwisko)

Dotyczy lokalu położonego w budynku …………………………………………………………………
(ulica, nr domu, nr mieszkania)

Oświadczam, że w powyższym lokalu zamieszkują niżej wymienione osoby:
L.p. Nazwisko i Imię

Nr telefonu

1.
2.
3.
4.
5.
6.
*PODANIE NR TELEFONU JEST DOBROWOLNE I SŁUŻYĆ BĘDZIĘ WYŁĄCZNIE DO KONTAKTU MZBM-TBS Sp. z o.o. Z KLIENTEM

W związku z tym, że ilość zamieszkujących osób w lokalu ma wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi – zobowiązuje się do złożenia aktualnego oświadczenia w przypadku zmiany ilości osób zamieszkujących lokal.
Jednocześnie oświadczam, iż jestem świadom/świadoma wszelkich konsekwencji mogących wynikać z podania
nieprawidłowych danych ujawnionych w oświadczeniu.

…….……………………..………
(data)

……………………………………
(czytelny podpis)

Jednocześnie wnoszę o ustalenie zaliczki na poczet rozliczeń wody i kanalizacji w wysokości :

……………………..m3 / m-c / osobę

Klauzula informacyjna dla osób fizycznych wynikająca z Rozporządzenia Europejskiego i Rady (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016r
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L.2016 nr 119.1)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Administratorem podanych przez Pana/Panią danych osobowych jest MZBM-TBS Sp. z o.o. z siedzibą w Pyskowicach przy ul. Strzelców Bytomskich 9.
W sprawach dotyczących danych osobowych można kontaktować się korespondencją e-mail: iod@mzbm-pyskowice.pl
Celem przetwarzania danych jest kompleksowa usługa związana z zarządzaniem Państwa lokalem, zlecona przez Gminę Pyskowice.
Podstawa prawna: Zarządzenie nr RZ.0050.334.2018 Burmistrza Miasta Pyskowice z dn. 20 grudnia 2018r.
Zbierane dane będą przechowywane przez okres zarządzania przez Spółkę Państwa lokalem, a następnie przez okres zgodny z ustawami o
rachunkowości.
Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania.
Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO (PUODO), gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących,
narusza przepisy ogólne rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie przepisów prawa, a konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości
zarządzenia Państwa lokalem zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Pyskowice.

