OŚWIADCZENIE NAJEMCY LOKALU nr …….
przy ul. …………………………………………………….
Oświadczam, że w w/w lokalu na stałe zamieszkuje ogółem następująca ilość osób
……………… ( słownie…………………………).
Lp.

Imię i nazwisko

1.

Stopień
pokrewieństwa Nr telefonu
do najemcy
Najemca

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Oświadczenie składam do celów ustalenia wysokości opłat za dostawę zimnej i ciepłej wody,
odprowadzenia ścieków oraz opłat za gospodarowanie odpadami.
O zmianach podanych w oświadczeniu, które mają wpływ na wysokość w/w opłat będę
każdorazowo informował/a pisemnie administratora w terminie 7 dni od daty zaistnienia zmiany.
W związku z wejściem w życie od 01.07.2013 r. nowego systemu gospodarowania odpadami
w gminach oświadczam, iż
1. będę dokonywał/a selektywnej zbiórki odpadów

□

2. nie będę dokonywał/a selektywnej zbiórki odpadów

□

Ponadto przyjmuję do wiadomości, że powyższe oświadczenie stanowi podstawę do złożenia
przez ADMINISTRATORA w Urzędzie Dzielnicy Ochota m. st. Warszawa deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w trybie ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku (Dz. U. z 2012 r. poz. 391, z późn. zm.).
Administratorem Danych jest Miasto Stołeczne Warszawa za pośrednictwem Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami
w Dzielnicy Ochota, z siedzibą pod adresem: Warszawa, ul. Białobrzeska 11. Dane osobowe są zbierane na potrzeby obsługi
nieruchomości oraz w celu wypełnienia obowiązków przewidzianych w przepisach prawa, bez wyraźnej zgody dane osobowe nie
będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.
U.t.j. z 2015 r. poz. 2135 z póź. zm.), przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich
poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba że ich konieczność podania wynika z przepisów prawa.
Jednocześnie informujemy, że dane osobowe są powierzane na mocy umowy GGKO - Zarządzanie Nieruchomościami sp. z o.o.
z siedzibą pod adresem: Warszawa, Al. Jerozolimskie 92 w celu obsługi nieruchomości. Powierzenie danych następuje zgodnie z art.
31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych tekst jedn. Dz. U. z 2016r., poz. 922 z póź. zm.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora: GGKO –
Zarządzanie Nieruchomościami sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Al. Jerozolimskie 92
oraz Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy z siedzibą
w Warszawie przy ulicy Białobrzeskiej 11.
Jednocześnie oświadczam, że nie posiadam tytułu prawnego do innego lokalu.
Opłaty za w/w liczbę osób obowiązują od dnia........................................................
Warszawa, dnia ………………………

……………………………..
Podpis najemcy

