Oświadczenie Pana/Pani ..……..………………………………………………………………………………
Właściciela mieszkania przy ulicy nr ………………………………………………………...………….
Wspólnota Mieszkaniowa: ……………………………………………………………………………………..
Adres do korespondencji: ………………..…………………………………………………………………………………………………………

Dane mające wpływ na wysokość naliczeń z tytułu mediów
Razem ilość osób zamieszkujących w wyżej wymienionym lokalu ……………………
Oświadczam, że odpady będą gromadzone i zbierane w sposób selektywny

TAK

NIE

Proszę o miesięczne naliczanie wody wysokości …………………………… m3 za jedną osobę.*
Jednocześnie zobowiązuję się, że o zmianach dotyczących ilości osób, zużycia wody będę każdorazowo informował/a zarządcę
ADM Chorzów Sp. z o. o w terminie 7 dni od ich zaistnienia.

Przyjmuję do wiadomości, że dane zawarte w niniejszym oświadczeniu będą wykorzystywane przez ADM Chorzów Sp. z o.o będącym podmiotem
przetwarzającym dane osobowe na podstawie zawartej przez Wspólnotę umowy o zarządzanie na rzecz Administratora Danych tj. Wspólnoty
Mieszkaniowej przy ul. …………………………………………………………………..

tel. kontaktowy: ………………………………..……..

adres e-mail: ……………………………………………………….

Chorzów, dnia

Podpis właściciela ……………………………………………….

……………………………………….

* Wysokość zaliczki (ilość metrów na lokal) określana jest na podstawie średniej miesięcznej ilości zużycia wody wynikającej z ostatniego
rozliczenia, nie mniej jednak niż 2 m3 na miesiąc. W przypadku nowych zasiedleń ilość zużycia wody deklarowana jest przez właściciela w formie
pisemnej nie mniej jednak niż 2m3 na miesiąc. W przypadku braku złożenia deklaracji zarządca ustali wysokość miesięcznej zaliczki jako iloczyn
2 m3 i ilości zadeklarowanych osób w lokalu lub 1m3 w przypadku gdy lokal jest zadeklarowany jako niezamieszkały.

Oświadczam, że chciałbym korzystać z usług elektronicznego systemu – tzw. E-kartoteki, co wiąże się z dodatkową
opłatą 2 zł/m-c

TAK

NIE

Podpis właściciela ……………………………………………….

Chorzów, dnia ………………………….

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
(dla danych pozyskanych bezpośrednio)
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informuję, iż:
1) administratorem Państwa danych osobowych jest: Wspólnota Mieszkaniowa, natomiast Podmiotem przetwarzającym w
imieniu Wspólnoty jest Zarządca ADM Chorzów Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie (41-500) przy ul. Chopina 10/2,
wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII
Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000554435, NIP 6272741280, REGON: 361327626
2) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z wysyłaniem i otrzymywaniem korespondencji za pomocą
poczty elektronicznej i wiadomości tekstowych SMS, a także w celach marketingowych związanych z działalnością
podmiotu uprawnionego,
3) Państwa dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: podmiotom świadczącym
administratorowi usługi niezbędne do realizacji celów wskazanych powyżej, w tym partnerom IT, podmiotom realizującym
wsparcie techniczne lub organizacyjne, innym podmiotom uprawionym na podstawie przepisów prawa,
4) Państwa dane osobowe przechowywane będą w okresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania, jednakże nie krócej
niż wynika to z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
5) posiadacie Państwo prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do
przenoszenia danych,
6) posiadacie Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego na tryb i sposób przetwarzania danych osobowych
przez administratora, jeśli uznacie Państwo za uzasadnione, że Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z RODO,
7) przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się w oparciu o Państwa wyraźną zgodę,
8) dane osobowe nie będą przekazywane do państw/organizacji międzynarodowych poza Europejski Obszar Gospodarczy,
9) żądania, oświadczenia i wszelką korespondencję dotyczącą danych osobowych należy przesłać w formie pisemnej na podany
adres Administratora Danych.
…………………………………………….……….
(czytelny podpis)

oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z informacją o zbieraniu i przetwarzaniu danych osobowych i wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora danych.

…………………………………………….……….
(czytelny podpis)

