Zakład Budynków Komunalnych w Oleśnicy
ul. Wojska Polskiego 13, 56-400 Oleśnica

Oleśnica, dnia ………………………………….

OŚWIADCZENIE O LICZBIE OSÓB ZAMIESZKAŁYCH W LOKALU
A. DANE IDENTYFIKACYJNE:
Imię i nazwisko najemcy lokalu ……………………………………………………………………………………………………………………………
PESEL najemcy lokalu……………………………………………………………………………………………………………………………………………
ulica …………………………………………………….. nr budynku ……………….. nr lokalu…………………………………………………………
telefon ………………………………………………
B. LICZBA OSÓB ZAMIESZKAŁYCH W LOKALU
Oświadczam, że liczba osób zamieszkałych w ww. lokalu wynosi ……………………… osób.
Dotychczas w lokalu zamieszkiwało …………………….. osób.
C. POUCZENIE:
1.

2.
3.

4.
5.
6.

Dane podane w oświadczeniu stanowią podstawę do złożenia przez Zakład Budynków Komunalnych w Oleśnicy deklaracji o wysokości
opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z Ustawą z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. nr 1289/2017 z późn. zm.) oraz Uchwałą Rady Miasta Oleśnicy w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
W przypadku zmiany liczby osób zamieszkałych w lokalu, zobowiązuję się złożyć nowe oświadczenie w terminie do 7 dni od daty
zaistniałej zmiany do ZBK w Oleśnicy przy ul. Wojska Polskiego 13.
Oświadczenie to składam zgodnie z istniejącym stanem faktycznym oraz przyjmuję do wiadomości, że w sprawach dotyczących opłat
za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosuje się przepisy Ustawy z dnia 29.08.1997 r. Udzielenie informacji niezgodnej
ze stanem faktycznym może spowodować egzekucję skarbową. Skutki tej egzekucji obciążą bezpośrednio składającego oświadczenie.
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest naliczana w stosunku miesięcznym w pełnej wysokości. Zmiany wprowadzone
nowym oświadczeniem skutkują na miesiąc następny, po którym nastąpiła zmiana.
W przypadku nie złożenia oświadczenia ZBK w Oleśnicy przy obliczeniu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, uwzględni
liczbę osób zamieszkałych w lokalu na podstawie danych będących w jego posiadaniu.
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostaną doliczone do opłat za mieszkanie.

D. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:
1. Spełniając obowiązek nałożony przez art. 13 RODO informujemy, że:
1) administratorem przekazanych danych jest Zakład Budynków Komunalnych w Oleśnicy, ul. Wojska Polskiego 13, 56-400 Oleśnica,
e-mail sekretariat@zbk.olesnica.pl, tel. 71 398 09 10;
2) administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pod wyżej wskazanym adresem oraz adresem
e-mail: iod@zbk.olesnica.pl
3) dane będą przetwarzane w celu wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz na podstawie udzielonej zgody
(więcej na ten temat w Regulaminie przetwarzania danych osobowych znajdującym się na stronie www.zbk.olesnica.pl);
4) dane osobowe będą przekazywane następującym kategoriom odbiorców – zgodnie z Regulaminem przetwarzania danych
osobowych w Zakładzie Budynków Komunalnych w Oleśnicy (więcej na ten temat w Regulaminie przetwarzania danych osobowych
znajdującym się na stronie www.zbk.olesnica.pl;
5) dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodny z przepisami Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r.o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach (Dz. U. 2018 r., poz. 217) lub innymi (więcej na ten temat w Regulaminie przetwarzania danych
osobowych znajdującym się na stronie www.zbk.olesnica.pl)
6) podanie danych osobowych jest obowiązkiem wynikającym bezpośrednio z przepisów prawa stosowanych przez ZBK w Oleśnicy;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z przepisów prawa.
2. Posiadają Państwo prawo do:
1) żądania od administratora dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych,
2) żądania sprostowania Państwa danych osobowych,
3) żądania ograniczenia przetwarzania tych danych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
4) cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie (przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem),
5) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
3. Nie przysługuje Państwu prawo do:
1) żądania usunięcia Państwa danych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO,
2) żądania przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO,
3) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych
jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

…………………………………………………………………………….
(podpis najemcy lokalu)

Zakład Budynków Komunalnych w Oleśnicy
Ul. Wojska Polskiego 13, 56-400 Oleśnica

Oleśnica, dnia ………………………………….

…………………………………………………
(imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie)
…………………………………………………………
(adres zamieszkania)
OŚWIADCZENIE
W związku z art. 5 ust. 1 lit. d RODO* oświadczam, że w lokalu mieszkalnym przy
ul.………………………………………………………. w Oleśnicy zamieszkują następujące osoby:
L.p.

Imię i nazwisko

PESEL

Stopień
pokrewieństwa

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1. Oświadczenie to składam zgodnie z istniejącym stanem faktycznym.
2. W przypadku zmiany osób zamieszkujących w lokalu zobowiązuję się złożyć nowe
oświadczenie w terminie 7 dni od daty zaistniałej zmiany do ZBK w Oleśnicy przy ul. Wojska
Polskiego 13.
3. Zobowiązuję się do spełnienia obowiązku informacyjnego wobec osób wymienionych w
tabeli zgodnie z art. 14 RODO* wg załączonego wzoru:

Klauzula informacyjna zgodnie z art. 14 RODO:
1) administratorem przekazanych danych jest Zakład Budynków Komunalnych w Oleśnicy,
ul. Wojska Polskiego 13, 56-400 Oleśnica, e-mail sekretariat@zbk.olesnica.pl, tel. 71 398 09 10;
2) administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pod wyżej
wskazanym adresem oraz adresem e-mail: iod@zbk.olesnica.pl
3) dane będą przetwarzane w celu wypełniania obowiązków administratora wynikających
z przepisów prawa – art.6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 4 ust.1 Ustawy z dnia 21 czerwca
2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu
cywilnego (Dz. U. 2020 r., poz. 611);

4)
5)

6)

7)
8)

9)

dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców – osobom
dokonującym wizji, policji oraz innym podmiotom na podstawie przepisów prawa;
dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodny z przepisami Ustawy z dnia 14 lipca 1983r.
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 2018 r., poz. 217), tj. przez okres 25 lat
od okresu zakończenia najmu lokalu;
podanie danych osobowych jest obowiązkiem wynikającym z art. 21b Ustawy z dnia 21 czerwca
2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu
cywilnego (Dz. U. 2019 r., poz. 1182). Niepodanie danych skutkować będzie
odrzuceniem/nierozpatrzeniem Wniosku;
źródłem pochodzenia Pana/Pani danych osobowych jest osoba składająca oświadczenie;
Posiadają Państwo prawo do:
a) żądania od administratora dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych,
b) żądania sprostowania Państwa danych osobowych,
c) żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadku, o którym mowa w art. 18 ust. 2
RODO,
d) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Nie przysługuje Państw u prawo do:
a) żądania usunięcia Państwa danych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO,
b) żądania przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO,
c) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, gdyż podstawą prawną
przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Rozporządzenia 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)

…………………………………………..
(podpis)

