Otwock, dnia…………………………………..
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………………………………………………….
(czytelne dane składającego oświadczenie)
-WŁAŚCICIEL/POSIADACZ PRAWA SPÓŁDZIELCZEGO/NAJEMCA

3

Oświadczenie składane przez właściciela, posiadacza spółdzielczego prawa , najemcę lokalu
dotyczące aktualizacji parametrów stanowiących podstawę naliczenia opłat za lokal.
Uprzedzony o odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy i zapoznany z
treścią art. 233 par. 1 Kodeksu Karnego, która brzmi:
„ kto składa zeznania mające służyć za dowód w postępowaniu lub w innym postępowaniu
prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze
pozbawienia wolności do lat 3”,
oświadczam, że (zgodnie z § 8 Regulaminu rozliczenia kosztów eksploatacji i utrzymania
nieruchomości oraz ustalenia opłat za używanie lokali w Otwockiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz §
7 Regulaminu rozliczenia kosztów zużycia wody i odprowadzenia ścieków oraz ustalania opłat za
wodę i ścieki w Otwockiej Spółdzielni Mieszkaniowej), podane poniżej parametry stanowią aktualną
podstawę naliczenia opłat za zajmowany przeze
mnie lokal nr…….. przy
1
ulicy……………………………………………………… :
1) w lokalu zamieszkuje……….. osób
2) deklarowana ilość ……………m3 zimnej wody do ustalenia miesięcznej zaliczki
3) deklarowana ilość……………m3centralnej ciepłej wody do ustalenia miesięcznej zaliczki2
Korespondencję związaną z lokalem proszę przesyłać na adres lokalu/ adres do korespondencji
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Telefon kontaktowy/adres e-mail ……………..……………………………………………
Deklaruję, że zamierzam ubezpieczyć/ nie zamierzam3 ubezpieczać lokal w ramach ubezpieczenia
przy czynszu w Korporacji Ubezpieczeniowej Uniqa opłacanego łącznie z opłatami za lokal na konto
Spółdzielni.4
…………………………………………………………
Czytelny podpis
OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1.
2.
1

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych – Otwocką Spółdzielnię Mieszkaniową z siedzibą w Otwocku,
adres: 05-400 Otwock, ul. Andriollego 54, KRS 0000037902 nr tel: 022 779 40 27 (28), email: sekretariat@otwockasm.com.pl
Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

Otwocka Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo weryfikacji złożonego oświadczenia
Dotyczy lokali na osiedlu Ługi i budynku Zygmunta 19
3
Niepotrzebne skreślić
4
W przypadku zamiaru ubezpieczenia lokalu należy zgłosić się do pokoju nr 2 w biurze Spółdzielni przy ul. Andriollego 54 w Otwocku
2

3.

Zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści
swoich danych i prawie do ich poprawiania.

……………………………………………………………
Data, podpis

Uwaga:
Otwocka Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że w 2016 roku został udostępniony użytkownikom lokali system e-BOK
(elektroniczne biuro obsługi klienta). Aktywacja konta klienta nastąpi po dostarczeniu osobiście wypełnionego formularza do
działu członkowsko-mieszkaniowego (pok.23 i 24). Formularz dostępny jest na stronie internetowej www.otwockasm.com.pl
oraz w biurze spółdzielni 05-400 Otwock ul. Andriollego 54

Klauzula informacyjna Administratora danych
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnym przepływem (RODO), art.13 z dnia 27 kwietnia 2016 roku:
1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

Administratorem danych osobowych jest Otwocka Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Otwocku, adres: 05-400 Otwock, ul.
Andriollego 54, KRS 0000037902 nr tel: 022 779 40 27 (28), email: sekretariat@otwockasm.com.pl
W Otwockiej Spółdzielni Mieszkaniowej wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych. Z Inspektorem Ochrony Danych będzie można
kontaktować się listownie kierując korespondencję na adres: Otwocka Spółdzielnia Mieszkaniowa Inspektor Ochrony Danych Osobowych
ul. Andriollego 54, 05-400 Otwock, bądź na adres e-mail; iod@otwockasm.com.pl,
Dane przetwarzane są w celu realizacji przez administratora zadań ustawowych i statutowych wynikających z funkcji zarządzania
Spółdzielnią Mieszkaniową, oraz dla celów wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
Dane osobowe będą przekazywane odbiorcom danych osobowych, którzy wskażą podstawę prawną i interes prawny,
Dane przechowywane będą tak długo, jak wynika to z przepisów prawa lub prawnie uzasadnionego interesu. Szczegółowe okresy
przechowywania przewidziane są w przepisach prawa, spółdzielczego, cywilnego i o rachunkowości,
Każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania ,a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia
danych,
Każdy ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym .
Osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania, konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości realizacji przez
administratora zadań ustawowych i statutowych

