W przypadku doręczania do skrzynki pocztowej:
Warszawa dnia …...................................
Imię i nazwisko najemcy

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami garażu,

lokalu użytkowego/ nazwa firmy

w Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy

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

za pośrednictwem

adres zamieszkania/ zameldowania

GGKO – Zarządzanie Nieruchomościami sp. z o.o.

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

ul. Aleje Jerozolimskie 92

dotyczy lokalu użytkowego/ garażu

00-807 Warszawa

…......................................................
nr telefonu........................................

Oświadczenie
Ja, niżej podpisana/y ................................................................ niniejszym proszę o dostarczanie
wszelkich pism, faktur i rachunków związanych z umową ..............................................................
bez

pośrednictwa

operatora

pocztowego

do

mojej

skrzynki

pocztowej

na

.................................................................................................................................................

adres
Pisma,

faktury i rachunki dostarczone mi w ten sposób będę uważać za doręczone prawidłowo, skutecznie
i zgodnie z zawartą umową najmu, z datą wskazaną w dokumentacji prowadzonej przez GGKO –
Zarządzanie Nieruchomościami sp. z o.o. W związku z tym zrzekam się wszelkich zarzutów
i roszczeń jakie mogą powstać w związku z przesyłaniem pism, faktur i rachunków w wyżej
opisany sposób, także w toku ewentualnego postępowania sądowego.
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.

Czytelny podpis najemcy
…................................................................
Uwaga:
W przypadku pełnomocnictwa do odbioru w/w dokumentów należy okazać pełnomocnictwo oraz
dołączyć do oświadczenia jego kopię.
Niniejsze oświadczenie należy zwrócić do siedziby Spółki , ul. Aleje Jerozolimskie 92
* niepotrzebne skreślić

