
str. 1 
 

………………………………………………………………. 
Imię i nazwisko właściciela 

 

ul.……………………………………………nr……………. 
Adres lokalu 

 
nr telefonu kontaktowego .................................................................. 
 
nr telefonu kontaktowego  
w razie awarii                     ................................................................. 
 
 
adres e-mail ....................................................................................... 

 
 
 

Deklaracja - oświadczenie o liczbie osób zamieszkałych 
 

Oświadczam, że w powyższym lokalu zamieszkuje/ą ……….. osoba/osoby/osób. 
 
Jednocześnie oświadczam, że ponoszę pełną odpowiedzialność prawną za podanie 
niezgodnej z rzeczywistością liczby faktycznie zamieszkujących osób w wyżej podanym 
lokalu. 
O zmianach podanych w oświadczeniu, które mają wpływ na wysokość opłat za 
gospodarowanie odpadami będę każdorazowo informował/a w terminie 7 dni od dnia ich 
zaistnienia. Zmiana deklaracji obowiązuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po 
złożeniu oświadczenia. Przyjmuję do wiadomości, że powyższe oświadczenie stanowi 
podstawę do złożenia przez N.S.B.M.,,Przedwiośnie” w Urzędzie Dzielnicy Bielany deklaracji 
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w trybie ustawy o 
utrzymaniu czystości i porządku (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289) 

 
 

Warszawa, dnia ........................................................ 
 
 

 
Czytelny podpis osoby składającej oświadczenie .......................................................... 

 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci nr telefonu 
kontaktowego, nr telefonu kontaktowego w razie awarii, adresu e-mail, zgodnie z art. 12 
Rozp. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 679/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w celu 
wykonywania zadań określonych Statutem Spółdzielni i obowiązującymi przepisami prawa. 
Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o możliwości wycofania udzielonej zgody  
w dowolnym momencie oraz, że cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania 
danych osobowych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. 
 

 
Warszawa, dnia ........................................................ 

 
 
 

Czytelny podpis osoby składającej oświadczenie .......................................................... 
 



str. 2 
 

 
Niniejszym potwierdzam, że zostałem/a poinformowany o tym, że: 
 

1. Administratorem powyższych danych osobowych jest NSBM ,,Przedwiośnie”  
z siedzibą: ul. Ogólna 1, 01-702 Warszawa, KRS 0000137751, REGON 
002183111, działająca w oparciu o przepisy art. 1, 4, 6 ustawy                          
o spółdzielniach mieszkaniowych, art. 18 ustawy o własności lokali w związku 
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku                          
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych).  

2. Dane zbierane są w celu wykonywania zadań określonych Statutem 
Spółdzielni i obowiązującymi przepisami prawa. 

3. Każdemu, którego dane są zawarte i przetwarzane w rejestrach 
prowadzonych w Spółdzielni przysługuje prawo wglądu oraz ich poprawiania. 
Spółdzielnia nie udostępnia danych osobom trzecim, zbieranych dla celów 
realizacji uprawnień wynikających z pełnionej roli zarządu powierzonego          
w rozumieniu art. 27 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. 

4. Podanie danych dotyczących numerów telefonu i adresu email jest 
dobrowolne. 

 
 
 

Warszawa, dnia ........................................................ 

 
 
 

Czytelny podpis osoby składającej oświadczenie .......................................................... 


