
 
O Ś W I A D C Z E N I E  

 
Spółdzielnia Mieszkaniowa „FILAR”  w Elblągu informuje ,że wszystkie zasoby mieszkaniowe wyposażone są w 

pojemniki do selektywnego odbioru  odpadów komunalnych. Miesięczne stawki opłat dla właścicieli nieruchomości 
naliczane są zgodnie ze stawkami przy odpadach zbieranych w sposób selektywny. 

P o d a n e  d a n e  o liczbie osób zamieszkałych w  lokalu służą realizacji Uchwały RADY 

MIEJSKIEJ ELBLĄGA o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz pozostałych 
opłat zależnych od ilości zamieszkałych osób . 

 

Ja niżej podpisana/y, świadoma/y odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 233 § 1 Kodeksu 
karnego*/.O Ś W I A D C Z A M, że: 

 
w lokalu położonym w Elblągu pod adresem:  ul. …………………………………………………nr ……….    
zamieszkują następujące osoby / nikt nie zamieszkuje **: 

 

L.p. Imię i nazwisko ***/ pokrewieństwo do poz. 1 

1  Właściciel/Wynajmujący/Oświadczający **/ 

2   
 

3 
 
  

4 
 
  

5 
 
  

6   

 Ogółem ilość zamieszkałych  osób ***/  

 
W przypadku gdy zmieni się ilość osób zamieszkałych w lokalu --będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty zaktualizuję 
oświadczenie w formie pisemnej i dostarczę je do Spółdzielni w terminie 14 dni od dnia nastąpienia  zmiany.  

     Oświadczenie powyższe składam zgodnie ze stanem faktycznym i ze świadomością odpowiedzialności karnej za podanie 
nieprawdziwych danych. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich  danych zgodnie z obowiązującą Ustawą. 

 
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 (RODO) z dnia 27 

kwietnia 2016 r. oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 poz. 1000), zgłaszając 
niniejszy wniosek, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SM „FILAR” w Elblągu dla realizacji 
celów statutowych. 
 
 
……………………………………………………..……..…………………………………………………………………………………..…. 

Telefon                                                                                                                             Miejscowość i data / Podpis 

Klauzula informacyjna 

 
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 informuje 
się, iż: 
1. Administratorem danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „FILAR” w Elblągu,  

ul. M.Konopnickiej 2a/18, 82-300 Elbląg. 
2. Kontakt SM „FILAR” – tel. 55 2343723 , e-mail: smfilar@o2.pl 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb niezbędnych w procesie realizacji celów statutowych na 

podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 (RODO) z dnia 27 kwietnia 
2016 oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U.  z 2018 poz. 1000). 

4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres jaki posiada Pani/Pan prawa do lokalu, a po ustaniu tej 
okoliczności – do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z posiadaniem prawa do lokalu. 

5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych 
na podstawie przepisów prawa. 

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, 
usunięcia (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w Art. 17 RODO) lub ograniczenia przetwarzania, prawo do 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. 

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
8. Pani/Pana dane nie będą podlegały formie zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym nie będą podlegały 

profilowaniu i nie będą przekazywane do państw trzecich (poza UE). 


