OŚWIADCZENIE
UPRAWNIAJĄCE DO KORZYSTANIA Z ZE ZWOLNIENIA W CZĘŚCI OPŁATY
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr 239/XXIV/20 z dnia 29.04.2020 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

Łomża data: ..........................................
ADRES:

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

IMIĘ I NAZWISKO WŁAŚCICIELA: .......................................................................

tel. ..................................................

Zwolnienie dotyczące rodziny wielodzietnej w rozumieniu ustawy o Karcie Dużej Rodziny (20%)
w przypadku, gdy osoby zamieszkujące pod w/w adresem posiadają Kartę Dużej Rodziny należy podać
numer/-y Kart, w przypadku nie posiadania Kart/-y, należy wypisać dane osób rodziny wielodzietnej tj.
imiona i daty urodzenia dzieci:

Nr Karty/Kart ...........................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
* Przez rodzinę wielodzietną, rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na
utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek
Informujemy o konieczności składania oświadczeń każdorazowo, w przypadku wystąpienia zmian mających
wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (zmiana liczby osób
zamieszkujących w danym lokalu, czy też zmiana uprawnień do korzystania ze zwolnienia w części opłat).

.......................................................................................................
/ czytelny podpis składającego oświadczenie /
KLAUZULA INFORMACYJNA
dotycząca przetwarzania danych osobowych
przez Spółdzielnię Budownictwa Mieszkaniowego „Jedność” w Łomży
Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. 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) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) - dalej jako
rozporządzenie RODO- Zarząd Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego „Jedność” w Łomży informuje, iż:
1. Administratorem danych osobowych jest Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego „Jedność” z siedzibą w Łomży, ul.
Księżnej Anny 25/25A, 18-400 Łomża.
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych
osobowych, e-mail: inspektor@sbmjednosc.com.pl, tel.: 86/ 218-54-05 lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
3. Cele i podstawy przetwarzania
Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w celu wykonywania działalności statutowej i ustawowej, w szczególności
w celu realizacji praw i obowiązków wynikających prawa spółdzielczego oraz ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o spółdzielniach mieszkaniowych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia RODO;
4. Prawa osoby, której dane są przetwarzane przez Administratora
Każdy ma prawo do żądania od Administratora dostępu do własnych danych osobowych i otrzymania ich kopii,
sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania, przenoszenia własnych danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania. Osoba, której dane są przetwarzanie może także wnieść skargę do organu nadzorczego, jeśli jej
zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia RODO.
5. Okres przechowywania danych
Dane osobowe będą przechowywane przez okres ustalony w zależności od spełnienia celu, w którym zostały zebrane i
okresu przedawnienia roszczeń z tego tytułu.
6. Przekazywanie danych
Dane osobowe będą przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora na podstawie zawartych
umów i umów o powierzenie, a także podmiotom, które wskażą podstawę prawną i interes prawny w uzyskaniu dostępu do
tych danych.
7. Wymóg podania danych osobowych
Podanie danych jest niezbędne do realizacji wniosku dotyczącego zwolnienia z części opłat za wywóz nieczystości oraz
podjęcia działań wynikających z ustawy z dnia 16 września 1982 r. prawo spółdzielcze oraz z ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych.
………………..………………………………………………………
/ czytelny podpis składającego oświadczenie /

