Data wpływu oświadczenia do DSM:

OŚWIADCZENIE
O ILOŚCI OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH LOKAL MIESZKALNY
A. DANE OSOBOWE SKŁADAJĄCEGO OŚWIADCZENE
Nazwisko i Imię

Adres lokalu w zasobach DSM, dla którego składane jest oświadczenie:
Województwo:
Miejscowość:

Kod

-

Nr domu

Nr lokalu

Ulica:

/

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

(w tym polu należy wpisać ilość zamieszkujących osób)

C. ZAŁĄCZNIKI
pełnomocnictwo w przypadku reprezentowania właściciela nieruchomości przez pełnomocnika
załącznik dla posiadacza Karty Dużej Rodziny
inne………………………………………………………………………………………………………………………………………………
D. WYCIĄG Z KLAUZULI INFORMACYJNEJ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

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. a)b)c) i d) 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.
W trakcie przetwarzania dane osobowe mogą być ujawniane odbiorcom: osobom upoważnionym oraz podmiotom, które wykażą prawnie uzasadnione interesy.
Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz dochodzenia lub obrony roszczeń.
Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz przenoszenia
danych.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze.
Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
Pełny zapis klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej www.debieckasm.pl w zakładce RODO.

E. WARUNKI ZŁOŻENIA OŚWIADCZENIA
1.
2.

Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym pod rygorem odpowiedzialności karnej.
Oświadczenie o zmianie ilości osób zamieszkujących w lokalu powinno zostać skutecznie dostarczone do siedziby Spółdzielni nie później niż w ostatnim roboczym
dniu miesiąca, w którym nastąpiła zmiana.
3. Oświadczenie obowiązuje od miesiąca następującego w odniesieniu do daty, w której złożono prawidłowo wypełnione oświadczenie.
4. Oświadczenie może zostać złożone wyłącznie przez osobę posiadającą tytuł prawny do lokalu lub przez pełnomocnika na podstawie pisemnego pełnomocnictwa.
5. Poprzez tytuł prawny do lokalu rozumie się prawo odrębnej własności, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, umowę
najmu lokalu zawartą bezpośrednio z Dębiecką Spółdzielnią Mieszkaniową.
6. Oświadczenie zawierające błędy, nie wypełnione w całości, nieczytelne lub złożone przez osoby nie posiadające tytułu prawnego upoważniającego do jego złożenia
zostaną uwzględnione w miesiącu następującym, liczonym od daty usunięcia wszelkich uchybień zawartych w złożonym wcześniej oświadczeniu.
7. Zawiadomienie o stwierdzeniu błędów lub braków w złożonym oświadczeniu Spółdzielnia wysyła osobie posiadającej prawo do lokalu na adres podany
do korespondencji w terminie 7 dni roboczych licząc od dnia jego dostarczenia.
8. Niniejszy wzór oświadczenia jest obowiązujący dla wszystkich osób posiadających prawo do lokalu w zasobach Dębieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej
lub zarządzanych przez Dębiecką Spółdzielnię Mieszkaniową jak również dla ich pełnomocników od dnia 01.01.2022r.
9. Powyższe oświadczenie stanowi podstawę do złożenia przez Dębiecką Spółdzielnię Mieszkaniową deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami w
Urzędzie Miasta Poznania.
10. Składający oświadczenie zobowiązuje się do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów.

F. PODPIS SKŁADAJĄCEGO OŚWIADCZENIE

Miejscowość

Data

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 179/2021 Zarządu Dębieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 29.12.2021r.

Podpis

