
………………………………………………………   …………….………………………….,       dnia …………………….        
Imię i nazwisko     miejscowość              data 

 
………………………………………………………. 
      Adres właściciela 
 
………………………………………………………. 
 
 

OŚWIADCZENIE 
dla celów ustalenia wysokości opłaty za wywóz odpadów komunalnych z lokali mieszkalnych  

(dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny) 
 
 

 Oświadczam, że w mieszkaniu położonym w Zielonej Górze, przy ul. ……………………………………...…….. zamieszkują 
………………………..osoby. (wpisać liczbę osób) 
Oświadczam, że posiadam Kartę Dużej Rodziny. 
W przypadku zmiany ilości osób zamieszkałych w moim mieszkaniu, niezwłocznie w terminie do 7 dni poinformuję o tym 
Zielonogórską Spółdzielnię Mieszkaniową. 
Ponadto zobowiązuję się poinformować Zielonogórską Spółdzielnię Mieszkaniową o utracie uprawnień do korzystania z Karty 
Dużej Rodziny. 

Przyjmuję również do wiadomości, że Zielonogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa nie będzie dokonywać korekty opłat 
za wywóz nieczystości, jeżeli wyznaczony termin powiadomienia Spółdzielni o zmianie ilości osób zamieszkałych w mieszkaniu 
nie zostanie przeze mnie dotrzymany. 

 
 

Klauzula informacyjna 
Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do uzyskania informacji o zasadach przetwarzania i zabezpieczania 

danych oraz kontroli ich przetwarzania w oparciu o art. 13 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, zwanym dalej ogólnym rozporządzeniem o 

ochronie danych osobowych  (RODO) 
Informacja dla osób posiadających tytuł prawny do lokalu w  Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 

 
1. Zielonogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Morelowej 34, jest administratorem 

Pani/Pana danych osobowych. 
2. Inspektor Ochrony Danych, z którym można kontaktować się listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. 

Morelowa 34, 65-434 Zielona Góra lub e-mail: iod@zielonogorska-sm.pl. 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowego sporządzenia deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi do Urzędu Miasta Zielona Góra oraz ustalenia wymiaru opłat za wywóz 
nieczystości. 

4. Pani/Pana dane mogą być udostępnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. 
5. Odbiorcami Pani/Pana danych może być Urząd Miasta. 
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wypełnienia obowiązku prawnego Administratora 

wynikającego z przepisów prawa. 
7. Zielonogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego 

lub organizacji międzynarodowej. 
8. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane 

dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu 
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem). 

9. Gdy uzna Pani/Pan, iż Zielonogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa, jako administrator danych przetwarza je w sposób 
naruszający przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., ma Pani/Pan 
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

10. Podanie danych osobowych w zakresie obowiązujących przepisów ustaw i rozporządzeń jest obowiązkowe, w 
pozostałym jest dobrowolne, aby administrator mógł wykonywać usługi związane z prowadzeniem działalności 
zarządzania i administrowania nieruchomościami. 

11. Pani/Pana dane nie będą profilowane.  
12. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. 

 
 
 
….………………………………………… 
     (data i czytelny podpis) 
 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych. 
 

….………………………………………… 
     (data i czytelny podpis) 

 

mailto:iod@zielonogorska-sm.pl

