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             Wspólnota Mieszkaniowa

przy ul. …………………………..

w Rybniku                                            

Zarządca :
HOSSA Sp. z o.o.
44-200 Rybnik, ul. B. Chrobrego 6

Zgłoszenie zmiany ilości osób

W związku z ustawą z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
deklaruję, że w mieszkaniu przy ul. …………………………………….... zamieszkuje ……… osób
od dnia ….............................. .

Zobowiązuję się niezwłocznie zawiadomić Zarządcę Wspólnoty Mieszkaniowej o każdej
zmianie ilości osób zamieszkujących w lokalu mieszkalnym, mającej trwać ponad trzy miesiące.
Ponadto zobowiązuję się do segregacji śmieci.

Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz.  Urz.  UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
w celu realizacji zgłoszenia o zmianie ilości osób w lokalu. 

Art. 233 § 1 Kodeksu karnego
§ 1. Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym
postępowaniu  prowadzonym  na  podstawie  ustawy,  zeznaje  nieprawdę  lub  zataja  prawdę,
podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

...........................................
(podpis właściciela/i)

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest HOSSA Spółka z o.o. z siedzibą w Rybniku 44-200, ul. Bolesława Chrobrego 6,
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – admin@hossa.rybnik.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu aktualizacji liczby osób zamieszkujących pod wskazanym adresem – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do prawidłowego wypełniania obowiązku prawnego przez administratora,
6) Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo            
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji składanego wniosku.


