
OŚWIADCZENIE  

O USTALENIU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Podstawa prawna: 

1) Ustawa z dnia 13 września 1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., póz. 391 z późn. zm.) 

2)  Uchwała Rady m. st. Warszawy nr XXIV/671/2019 r. z dn. 12 grudnia 2019 r. 

 

l DANE IDENTYFIKACYJNE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

 

 
Nazwisko 

 

 
Imię 

 

 
II         DANE NIERUCHOMOŚCI 

 

Ulica 
 

 

 

III   OŚWIADCZAM, że pod podanym wyżej adresem 

 

prowadzone jest gospodarstwo domowe 

nie jest prowadzone gospodarstwo domowe 

w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych *) 

IV        DEKLARUJĘ, że śmieci w moim gospodarstwie domowym będą segregowane 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Przyjmuję do wiadomości, że niniejsza deklaracja jest niezbędna do naliczania wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Jednocześnie zobowiązuję się do informowania S. M. "Wyżyny" o wszelkich zmianach dotyczących 

danych zawartych w oświadczeniu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………. 
data i podpis składającego deklarację 

*) właściwe zaznaczyć krzyżykiem 

 

 

 

Nr 
domu 

Nr 
lokalu
domu 



 

 

Informacja o Administratorze danych osobowych, celu przetwarzania i prawach osoby, której dane dotyczą 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych), dalej zw. „RODO", niniejszym przekazujemy informację: 

O Administratorze danych osobowych: 

Administratorem danych osobowych podanych w oświadczeniu o rodzaju gospodarstwa domowego jest 
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wyżyny" w Warszawie z siedzibą w Warszawie (02-795 Warszawa)  

przy ul. Stanisława Kazury 5. 

O Inspektorze Ochrony Danych: 

Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Spółdzielni Mieszkaniowej „Wyżyny" pełni 
wyznaczony Inspektor Ochrony Danych (IOD). Pytania prosimy kierować na adres e-mail: iodo@wyzyny.pl.. 

O celu przetwarzania, podstawach legalności i formie ich przetwarzania: 

Celem przetwarzania podanych danych osobowych jest prawid łowe naliczenie wysokości opłat za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości. Podstawą prawną przetwarzania jest ustawa z dnia 

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) „RODO". Podanie 

danych jest obowiązkowe wynikające z przepisów prawa. 

O odbiorcach danych: 

Odbiorcami podanych w deklaracji danych osobowych mogą być: 

 - Podmioty,  wobec których została wyrażona zgoda  na  udostępnienie  danych  osobowych,  
osoby wyrażającej zgodę, 

 - Inne podmioty, gdy istnieją przyczyny prawne w zakresie: 
• dążeniem do spełniania wymogów obowiązującego prawa, przepisów, procesów prawnych lub 

prawomocnych żądań instytucji państwowych. 

• wykrywaniem  oszustw i zapobieganiem  im,  a także rozwiązywaniem  innych  

problemów 

dotyczących oszustw, bezpieczeństwa i kwestii technicznych; 

• ochroną praw własności lub bezpieczeństwa Administratora oraz pozostałych osób w sposób 

wymagany bądź dozwolony przez przepisy prawa. 

Dane osobowe nie będą przekazywane do Podmiotów z państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego 

(EOG). 

O źródle pozyskania danych: 

Dane osobowe pozyskiwane są bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą. 

O czasie przetwarzania danych: 

Dane osobowe z deklaracji przetwarzane będą przez okres 10 lat liczone od nowego roku po roku zakończenia 

celu w jakim zostały zebrane. 

O prawach, które Państwu przysługują: 

Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (zapomnięcia), 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia 

zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem (wyłącznie w sytuacji, gdy Państwa dane przetwarzane są na podstawie 

udzielonej zgody). 

Uprawnienia, o których mowa powyżej można zrealizować osobiście składając pisemny wniosek drogą 

elektroniczną lub listownie na wskazane poniżej adresy: 

adres e-mail; sekretariat@wyzyny.pl 

adres korespondencyjny: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wyżyny", 02-795 Warszawa, ul. St. Kazury 5. 


