Iława, dn. …………………………r.

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że w lokalu przy ul. ………….……………………………………………….…………. w Iławie
zamieszkuje następująca liczba osób:…………………….
Zobowiązuję się do niezwłocznego pisemnego powiadamiania administracji Spółdzielni Mieszkaniowej
„PRZYSZŁOŚĆ” w Iławie o każdej zmianie liczby osób zamieszkujących w w/w lokalu.
Podaję mój numer telefonu …………………..………………………………………………………………….
oraz adres e-mail ………………………………………………………………………………………………..
Oświadczam, że powyższe dane są zgodne ze stanem rzeczywistym, co potwierdzam własnoręcznym podpisem.
Oświadczam, że zapoznałem/am się z poniższą klauzulą informacyjną na temat przetwarzania
danych osobowych w Spółdzielni:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość”, 14-200 Iława, ul. Dąbrowskiego
40B, e-mail: biuro@smp.ilawa.pl
2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, tj.
Sylwią Zabłotną, 14-200 Iława, ul. Dąbrowskiego 40B, e-mail: s.zablotna@smp.ilawa.pl. Na czas nieobecności Inspektora
w podmiocie należy się kontaktować z Zastępcą Inspektora Ochrony Danych Osobowych, tj. Andrzej Fonfara, 14-200 Iława,
ul. Dąbrowskiego 40B, e-mail: biuro@smp.ilawa.pl
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prawidłowego wykonywania obowiązków wynikających z ustawy o
spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 20 lipca 2017r. oraz ze Statutu Spółdzielni, tj. na podstawie art. 6 ust 1 pkt b i f
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych, gdyż
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy łączącej Panią/Pana i Spółdzielnię, jak również przetwarzanie jest niezbędne
do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom wspomagającym Spółdzielnię w realizacji szeregu obowiązków, jak
np. podmiotom rozliczającym Pani/Pana zaliczki na ciepło na podstawie szczegółowych umów powierzenia danych osobowych;
podmiotom wykonującym przeglądy (np. budowlane, kominiarskie, gazowe, elektryczne itp.) na podstawie szczegółowych umów
powierzenia danych osobowych; towarzystwom ubezpieczeniowym realizującym Pani/Pana procesy odszkodowawcze na
podstawie przepisów ubezpieczeniowych; organom publicznym w ramach wypełnienia w szczególności obowiązków podatkowych
i windykacyjnych.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom w celach marketingowych.
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
7. Administrator nie będzie podejmował decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez wykorzystywanie instrumentu
profilowania.
8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy pomiędzy Panią/Panem, a Spółdzielnią, jak
również po jej zakończeniu, w celu wykonywania przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa, a zwłaszcza
w celach podatkowych, rachunkowych, statystycznych i archiwizacyjnych.
9. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także
prawo do przenoszenia danych.
10. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych, a w przypadku wyrażenia zgody
na przetwarzanie danych osobowych do jej wycofania w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma
wpływu na przetwarzanie danych osobowych, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

11. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy w/w Rozporządzenia.

(Podpis)……………………………...

