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Załącznik nr ……………..…….. 
OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA 

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

 

Adres lokalu ……………………………………………………………………………………………... 

 we Wspólnocie Mieszkaniowej:  /ulica, nr domu i nr mieszkania, kod pocztowy i miejscowość/ 

 

Adres do korespondencji – jeżeli jest inny niż adres w/w lokalu we Wspólnocie  ……………………………… 

 

………….………………………………………………………………………………………………………..... 

/ulica, nr domu i nr mieszkania kod pocztowy i miejscowość/ 

 

 Oświadczam, że w powyższym lokalu zamieszkują: ………………………….osoba/y 

 
(oświadczenie składam zgodnie ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(Dz.U. z 2012 r. poz. 391 t.j.) oraz uchwałą Rady Miasta Katowice Nr XXIV/499/16z dnia 27.04.2016 r. w 

sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 

właścicieli nieruchomości)                                                                                       
 
Niniejsze oświadczenie składam świadom/a odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych danych. O 

wszelkich zmianach dotyczących ilości osób zobowiązuję się informować Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej 

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od ich zaistnienia. 
 

Właściciel zobowiązany jest informować na piśmie o każdej zmianie adresu do korespondencji - w razie 

zaniedbania tego obowiązku korespondencję wysłaną na ostatni wskazany przez właściciela adres i nieodebraną, 

uważa się za doręczoną.  
 

 

……………………       ……………………………… 

/miejscowość i data/                   podpis  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

INFORMACJE DODATKOWE 

 

Proszę o naliczanie normy zaliczki na poczet kosztów zużycia wody i kanalizacji w ilości   

 

…………..m3/m-c od miesiąca ………………………………………………………………..……… 
 

Nr licznika wody …………………………………...……stan licznika wody ………………….m3 

  

Nr licznika wody …………………………………...……stan licznika wody ………………….m3 

 

Wymagana książeczka opłat:     tak *                nie *       * właściwe zaznaczyć 

 

Nr tel.1) ………………………………………………………..…………………………………... 

 

e-mail:1)

 ………………………………………………………………………………….................. 
1) podanie danych jest dobrowolne 

 

Wyrażam zgodę na doręczanie korespondencji i dokumentów, w tym zawiadomień, 

faktur, rozliczeń pocztą elektroniczną na w/w adres poczty elektronicznej 

 

W przypadku zaistnienia awarii urządzeń technicznych lub innych zdarzeń podczas 

mojej nieobecności proszę o kontakt pod n/w numerem telefonu: 

 

nr tel.:  ……………………………………………………….………………..………………….. 

 

Jednocześnie oświadczam, że zostałam/-em poinformowanym, o tym że: 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
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osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”): 

1. Administratorem danych osobowych jest w/w Wspólnota Mieszkaniowa, zwana w dalszej 

części Wspólnotą Mieszkaniową lub Administratorem.  

2. Pytania dotyczące sposobu oraz zakresu przetwarzania danych osobowych w obszarach 

działania Wspólnoty Mieszkaniowej, a także dotyczące przysługujących mi uprawnień należy 

kierować do osoby wyznaczonej przez Procesora danych do kontaktu w sprawie przetwarzania 

danych osobowych za pomocą adresu mailowego daneosobowe@elspyra.pl  

3. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w 

szczególności ustawy z dnia 24.06.1994 o własności lokali, zawartych umów oraz na 

podstawie udzielonej zgody. 

4. Dane osobowe przetwarzane są w celu/celach: 

a. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Wspólnocie Mieszkaniowej, 

b. realizacji umów zawartych z kontrahentami Wspólnoty Mieszkaniowej, 

c. realizacji przedmiotu umowy o administrowanie nieruchomością, 

d. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na 

podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody, 

5. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „EL” Spyra Sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach (41-400), 

ul. Obr. Westerplatte 29 zwane dalej Procesorem przetwarza dane osobowe w celu realizacji 

przedmiotu  umowy o administrowanie /zarządzanie nieruchomością; 

6. W związku z przetwarzaniem danych w celu/celach, o których mowa w pkt 4, informujemy, 

że w niektórych sytuacjach Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane, jeśli będzie to 

konieczne, aby wypełnić obowiązki prawne ciążące na Wspólnocie Mieszkaniowej. 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione na 

podstawie przepisów prawa lub podpisanych umów. 

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania 

decyzji ani profilowania, o którym mowa w art.22 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady 2016/679 z dnia 27.04.2016 

8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu/celów 

określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy 

powszechnie obowiązującego prawa w szczególności dotyczących archiwizacji. 

9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu 

następujące uprawnienia: prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich 

sprostowania (poprawienia), prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia ich 

przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, na zasadach 

określonych w RODO, w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem 

przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu 

prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych 

osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż przesłankę 

przetwarzania danych osobowych stanowią przepisy prawa. 

11. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, 

której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma 

charakter dobrowolny. 

 

……………………      ……………………………… 
/miejscowość i data/                      podpis 

 

 

  

Wypełnione oświadczenie można wrzucić do skrzynki do korespondencji z Zarządem Wspólnoty 

umieszczonej na parterze budynku lub przesłać oryginał listem poleconym do siedziby 

administratora na adres: P.W. EL Spyra Sp. z o.o. ul. Obrońców Westerplatte 29,  

41-400 Mysłowice. 
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