Imię i nazwisko …………………………………….............................................................................................................
Adres …………………………...............…………..............................................................................................................
Nr telefonu ……………..……………............................................................................................................................
Adres e-mail ….....................................................................................................................................................
OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA LOKALU MIESZKALNEGO
w sprawie danych do naliczenia opłat
oraz o sposobie głosowania nad uchwałami
1. Ja niżej podpisany oświadczam, że w ww. lokalu zamieszkuje (ILOŚĆ OSÓB) ............................
2. Wytworzone w lokalu odpady komunalne będą gromadzone i odprowadzane w sposób:
Selektywny

Nieselektywny

3. Deklaruję zużycie wody do naliczenia zaliczki na jeden miesiąc:
zimna woda: ........................................................m3/miesiąc
ciepła woda:.........................................................m3/miesiąc
4. Płatności dokonywane będą w następujący sposób:
książeczką

internetowo

5. Wyrażam/nie wyrażam* zgodę na głosowanie nad uchwałami Wspólnoty Mieszkaniowej
............................................................................................ zbieranymi w drodze indywidualnego zbierania
głosów:


za pomocą platformy Internetowa Obsługa Kontrahenta systemu Dom5 oraz



za pośrednictwem poczty elektronicznej email wskazanej w Oświadczeniu o sposobie otrzymywania korespondencji.

Oświadczenie niniejsze stanowi podstawę do naliczenia wysokości opłat, w tym za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz za wodę.
Składający oświadczenie zobowiązuje się do aktualizacji danych w nim zawartych z chwilą wystąpienia
zmian.
Wyrażam zgodę na podst. Art. 6 ust. 1 pkt a) R. P. EU i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04. 2016 roku. na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie
27.04. 2016 dla potrzeb niezbędnych do realizacji spraw i czynności związanych z zarządzaniem nieruchomością wspólną.

………………........................................
/miejscowość i data/

……………..……………............................................
/podpis/

VERTE

Oświadczam, że zostałem poinformowany, że:
- Administratorem moich danych osobowych jest: Prospector Sp. z o.o., którego reprezentuje Prezes Zarządu, zgodnie z zapisami w KRS nr 0000165449.
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Z Administratorem można skontaktować się za pomocą poczty tradycyjnej, na adres 59-220 Legnica, ul. Rycerska 2 lub pocztą
elektroniczną .legnica@prospector.nieruchomosci.pl
- Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Z Inspektorem można skontaktować się telefonicznie pod numerem 76 724 51 42 lub
za pomocą
poczty elektronicznej legnica@prospector.nieruchomosci.pl
- Administrator danych osobowych przetwarza je na podstawie zgody, w trybie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 roku, co oznacza, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
Administratora, tj. w związku z obowiązkiem zapewnienia przez Administratora prawidłowej organizacji oraz przebiegu wykonywania zarządu nieruchomością
wspólną
- odbiorcami danych są podmioty upoważnione na mocy prawa lub kooperanci Administratora. Szczegółowy wykaz odbiorców prowadzi Administrator.
- w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje mi prawo do: żądania od Administratora dostępu dodanych osobowych, żądania od Administratora
sprostowania Pani/Pana danych osobowych, żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych, żądania od Administratora ograniczenia
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych, wniesienia skargi do organu nadzorczego,
- Administrator nie podejmuje wobec moich danych osobowych czynności profilowania.

………………........................................
/miejscowość i data/

……………..……………............................................
/podpis/

Administrowanie i przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z zapisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 roku, a w szczególności wypełnia obowiązki, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 roku.
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