
Pieczęć wpływu     Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczania kosztów zużycia  

      wody i odprowadzania ścieków w gminnych zasobach lokalowych 

      zarządzanych przez Zarząd Nieruchomości Miejskich w Brzegu 

 

 

WYPEŁNIAĆ DRUKOWANYM PISMEM 

OŚWIADCZENIE NAJEMCY/OSOBY ZAJMUJĄCEJ LOKAL BEZ TYTUŁU 

PRAWNEGO/UŻYTKOWNIKA LOKALU 

Oświadczam, że w lokalu mieszkalnym przy ul. ………………………………………..…….. 

zamieszkują niżej wymienione osoby: 

Lp. Nazwisko i imię Stopień pokrewieństwa Nr PESEL 

1.   Najemca/użytkownik  

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

Zmiana ilości osób zamieszkujących wynika z powodu (np. narodziny dziecka, śmierć osoby, 

zmiana miejsca zamieszkania, powrót ze studiów w okresie letnim, wyjazd za granicę) 

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

Jednocześnie oświadczam, że zobowiązuję się w imieniu swoim i osób wspólnie ze mną 

zamieszkałych do selektywnej zbiórki odpadów stałych. 

Powyższe dane są zgodne ze stanem rzeczywistym, co potwierdzam własnoręcznym 

podpisem. O zmianach po złożeniu niniejszego oświadczenia, które mają wpływ na wysokość 

opłat, zobowiązuje się poinformować Zarząd Nieruchomości Miejskich w terminie 7-dniowym od 

dnia ich zaistnienia. 

Telefon kontaktowy (pole obowiązkowe): ………………………… 

 

……………………………………………… 

(czytelny podpis składającego oświadczenie) 

 



Klauzula Informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ust. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z 27.04.2016 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Nieruchomości Miejskich 

w Brzegu. 

2. Kontakt z inspektorem Ochrony Danych osobowych jest możliwy pod nr 774045059 lub za 

pomocą adresu : iodo@znmbrzeg.pl 

3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody. 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są: 

a) w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze; 

b) w celu realizacji umów zawartych z kontrahentami ZNM; 

c) na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych do celu dla jakiego 

zgoda została wyrażona (art. 6ust. 1 lit. a RODO). 

5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być organy uprawnione na podstawie 

powszechnie obowiązującego prawa, jak również inne podmioty, które na podstawie 

stosownych umów podpisanych z ZNM przetwarzają dane osobowe, dla których 

Administratorem jest ZNM. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu obowiązującej umowy, a po tym 

czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie 

obowiązującego prawa. 

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo 

do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania. 

8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody na 

przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo 

do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. 

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzania w ZNM Pani/Pana 

danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. 

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę 

przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami 

umowa. 

11. Nie będzie Pani/Pan podlegać decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowany (bez 

udziału człowieka). Pani/Pana dane osobowe nie będą również wykorzystywane do 

profilowania. 

mailto:iodo@znmbrzeg.pl

