
……………………………………….        Warszawa dn. ……………… 

/ imię i nazwisko / 

 

………………………………………. 

/ adres /  

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że w mieszkaniu nr ………… przy ul. …………………………………………….  

zamieszkuje ………… osoba/osoby/osób.            

Przyjmuję do wiadomości, że niniejsze oświadczenie jest podstawą do prawidłowego naliczania 

czynszu w składnikach opłacanych od osób faktycznie zamieszkałych.  

Jednocześnie zobowiązuję się do informowania S. M. WYŻYNY o wszystkich zmianach 

dotyczących liczby osób zamieszkałych w lokalu. 

…………………………….. 

   / data i podpis / 

 

Numer telefonu do kontaktu  …………………………………….. (dobrowolne) 

 
Zgoda na przetwarzanie podanego numeru telefonu kontaktowego zgodnie z art. 12 Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 679/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w celu wykonywania zadań 

wynikających z prowadzonych spraw członkowsko-mieszkaniowych.  

         wyrażam zgodę            nie wyrażam zgody 

 
Zgoda na przetwarzanie podanego numeru telefonu kontaktowego w celu poinformowania mnie             

o bieżących sprawach techniczno-konserwacyjnych dotyczących Mojego lokalu w tym również w celu 

poinformowania o awaryjnej sytuacji, zgodnie z art. 12 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) nr 679/2016 z dnia 27 kwietnia 2016  

             wyrażam zgodę             nie wyrażam zgody 

 
Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o możliwości wycofania udzielonej zgody              

w dowolnym momencie oraz, że cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania danych 

osobowych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. 

 
 

Informacja o Administratorze i celu przetwarzania pozyskanych danych osobowych 

 

Administratorem danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „WYŻYNY” w Warszawie z siedzibą 

w Warszawie (02-795 Warszawa) przy ul. Kazury 5 ( zwanym dalej Administratorem). Celem przetwarzania 

danych osobowych jest wykonywanie obowiązków wynikających z statutu Spółdzielni oraz obowiązków 

wynikający z przepisów prawa, w szczególności dane są przetwarzane w celu przyjęcia Pani/Pana w poczet 

członków Spółdzielni oraz prowadzenia spraw członkowsko - mieszkaniowych. Dodatkowo, dane osobowe 

mogą być przetwarzane w celu wypełnienia usprawiedliwionych potrzeb prowadzonej działalności przez 

Administratora. 

Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, na podstawie art. 16 § 1 Prawo Spółdzielcze oraz 

postanowieniami Statutu Spółdzielni. Nie podanie danych uniemożliwi prawidłowe naliczenie opłat 

czynszowych. Podanie numeru telefonu jest dobrowolne, ma Pani / Pan prawo do nie podawania numeru 

telefonu. Pełna treść informacji dostępna w dziale Członkowsko - Mieszkaniowym lub na stronie 

www.wyzyny.pl 
 

 

…………… ………………….. 

/ data i podpis / 
 

 

 

 

  

http://www.wyzyny.pl/

