ZAKOPIAŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA w ZAKOPANEM

UWAGA: OSTATECZNY TERMIN ZŁOŻENIA OŚWIADCZENIA UPŁYWA 10.10.2022r.
Prosimy o spisanie stanu liczników do dnia 30.09.2022 roku.

Zakopane, dnia ................................

....................................................
(Nazwisko i imię właściciela lokalu)

....................................................
(adres lokalu)

...................................................
(numer telefonu kontaktowego)

Oświadczenie członka Wspólnoty
o stanie wodomierzy
Ja niżej podpisany/a oświadczam, że stan wodomierzy zainstalowanych w moim mieszkaniu jest następujący:
Pomieszczenie

Stan wodomierza

Pomieszczenie

Stan wodomierza

KUCHNIA

z.w. …………..…. m³

KUCHNIA

c.w. ……..………. m³

ŁAZIENKA

z.w. …………..…. m³

ŁAZIENKA

c.w. ……..………. m³

…………………

z.w. …………..…. m³

…………………

c.w. ……..………. m³

…………………

z.w. …………..…. m³

…………………

c.w. ……..………. m³

Przyjmuję do wiadomości, że złożone przeze mnie oświadczenie wiąże się z określonymi skutkami prawnymi.
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE z dnia 27
kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L119 z 4.05.2016, ze zmianami.), zwanym ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych lub RODO,
informujemy, że:
a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa zgodnie z położeniem lokalu, którego jest Pani/Pan
właścicielką/em,
b) Wspólnota Mieszkaniowa powierzyła funkcje zarządcy nieruchomości Zakopiańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Zakopanem, w
związku z tym Zakopiańska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Zakopanem z siedzibą przy ul. Ks. J. Stolarczyka 8 34-500 Zakopane jest
podmiotem przetwarzającym (Procesorem) Pani/Pana danych osobowych. W sprawach ochrony Pani/Pana danych osobowych prosimy
o kontakt pisemny na adres: ul. Ks. J. Stolarczyka 8 34-500 Zakopane (z dopiskiem „IOD”) lub telefonicznie nr tel. 182066568.
c) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zarządzania nieruchomością wspólną oraz prowadzenia transparentnych
i prawidłowych rozliczeń finansowych w oparciu o ustawę o własności lokali oraz umowę o administrowanie zawartej między wspólnotą,
której jest Pani/Pan członkiem a zarządcą,
d) Pani/Pana dane osobowe Administrator danych przetwarza w oparciu o art.6 ust.1 lit c i f RODO, podczas gdy Procesor przetwarza dane
w oparciu o art.6 ust.1 lit b RODO.
e) Pani/Pana dane mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie umów powierzenia danych w tym dostawcy
systemu informatycznego, podmiotom świadczącym usługo na rzecz wspólnoty, ubezpieczycielom czy też innym podmiotom wyłącznie na
podstawie przepisów prawa.
f) Administrator danych będzie przetwarzać Pani/Pana dane przez czas członkostwa we wspólnocie mieszkaniowej, a po ustaniu
członkostwa przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Procesor będzie przetwarzał Pani/Pana dane przez czas niezbędny do
realizacji umowy o zarządzanie.
g) przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, jak również prawo skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają
Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO,
h) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej, nie będą poddawane
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
…............................................
czytelny podpis właściciela lokalu

PROSIMY O DOKŁADNE WYPEŁNIENIE ORAZ O
W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE 10 października 2022r.

ZŁOŻENIE

OŚWIADCZENIA

Zakopiańska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Zakopanem, ul. Ks. J. Stolarczyka 8, 34-500 Zakopane
Tel. 18 20 665 68,

Godziny urzędowania:

e-mail: biuro.zsm@gmail.com
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