Miejski Zakład Budynków Sp. z o.o.
ul. Dmowskiego 1A
37-450 Stalowa Wola

Oświadczenie o ilości osób zamieszkałych w lokalu mieszkalnym, w którym powstają
odpady komunalne.

1. Dotyczy lokalu mieszkalnego zlokalizowanego przy:
ul……………………………………………………………… 37-450 Stalowa Wola
2. Dane składającego oświadczenie, który jest właścicielem/najemcą* lokalu
Nazwisko:…………………………………. Imię:……………………………………………..
PESEL:……………………………………. Nr Tel. …………………………………………..
Nr ewidencyjny z książeczki: …………………………………………
3. Okoliczności powodujące złożenie oświadczenia (zaznaczyć poprzez postawienie znaku „X”):
a) pierwsze oświadczenie □

b) korekta oświadczenia □

4. Oświadczam, że liczba osób zamieszkałych w przedmiotowym lokalu
wynosi :

słownie:………………………………

5. Oświadczam, że odpady komunalne gromadzę w sposób selektywny.
6. Oświadczam, iż w przypadku zmiany ilości osób zobowiązuję się pisemnie w terminie do 7 dni od
zaistnienia zmiany do powiadomienia Zarządcy nieruchomości poprzez pisemnie oświadczenie
o aktualnym stanie osób zamieszkałych, pod rygorem dalszego naliczania opłaty, zgodnie z dotychczas
złożonym oświadczeniem.
7. Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zakład Budynków Sp. z o.o. w Stalowej Woli
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@mzb-stalowa.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usługi gospodarowanie odpadami - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b, c 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 będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez
przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
6) W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy
przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie
uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony
roszczeń.
7) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących
narusza przepisy RODO.

Stalowa Wola , dnia ……………………………

……………………………………………..
(czytelny podpis składającego oświadczenie)

Pouczenie:

1.
2.
3.
4.

Należności za gospodarowanie odpadami należy uiszczać na książeczkę opłat „za gospodarowanie odpadami”.
Druk oświadczenia dostępny jest na stronie internetowej www.mzb-stalowa.pl lub w siedzibie Zarządcy nieruchomości.
W przypadku pytań dot. wypełnienia oświadczenia, prosimy o kontakt z MZB Sp. z o.o. tel. 15 643-36-90 w. 39.
Uchwały Rady Miejskiej dot. wysokości opłat za odpady komunalne dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Stalowej Woli http://www.bip.stalowawola.pl/

Otrzymałem .............................................................
(data, podpis Zarządcy nieruchomości)

