OŚWIADCZENIE
O ILOŚCI OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH LOKAL MIESZKALNY W ZASOBACH
DĘBIECKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
A. DATA ZŁOŻENIA OŚWIADCZENIA
Pierwsze oświadczenie

-

-

dzień – miesiąc – rok

Korekta oświadczenia

-

-

dzień – miesiąc – rok

B. DANE OSOBOWE POSIADACZA PRAWA WŁASNOŚCI DO LOKALU W ZASOBACH DSM
Właściciel

Współwłaściciel

Pełnomocnik*

Nazwisko i Imię

Adres lokalu w zasobach DSM:
Województwo:
Miejscowość:

Kod
Nr domu

Ulica:

Nr lokalu
/

C. OŚWIADCZAM, ŻE NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI WSKAZANEJ W CZĘŚCI „B” ZAMIESZKUJE OSÓB:

(w tym polu należy wpisać ilość zamieszkujących osób)

D. ZAŁĄCZNIKI
pełnomocnictwo w przypadku reprezentowania właściciela nieruchomości przez pełnomocnika
załącznik dla posiadacza Karty Dużej Rodziny
E. OŚWIADCZENIA
1.
2.
3.

Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.
Administratorem danych osobowych jest Dębiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa, 61-453 Poznań, ul. Racjonalizatorów 3, tel.: 061 8 344 990,
Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. c) i f) RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
realizacji zadań ustawowych i statutowych oraz do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez
stronę trzecią.
4. W trakcie przetwarzania dane osobowe mogą być ujawniane odbiorcom: osobom upoważnionym oraz podmiotom, które wykażą prawnie uzasadnione
interesy.
5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz dochodzenia lub obrony
roszczeń.
7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz
przenoszenia danych.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze.
10. Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
11. Informacje zawarte w klauzuli mają zastosowanie od dnia 25 maja 2018 r.

F. PODPIS SKŁADAJĄCEGO OŚWIADCZENIE

--------------------------------------(miejscowość)

--------------------------------------(data)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 165/2019 Zarządu Dębieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 14.10.2019

--------------------------------------(czytelny podpis)

