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lokalu mieszkalnego (ulica, nr domu, nr mieszkania) 

Oświadczenie Najemcy/ Użytkownika 

Nr indeksu ..................................................

numer telefonu kontaktowego adres mailowy 

Zarząd Komunalnych

Zasobów Lokalowych sp. z o.o.

ul. Matejki 57

60-770 Poznań

..................................................................................................
Podpis Najemcy/ Użytkownika lokalu 

Poznań,   .................................................................... r.

Oświadczam(-y), że w powyższym lokalu zamieszkują:

O zmianach ilości osób podanych w oświadczeniu zobowiązuję się, każdorazowo, informować Zarządcę 

w terminie 7 dni od dnia ich zaistnienia. Powyższe dane zostały podane zgodnie ze stanem faktycznym i jest 

mi znana odpowiedzialność karna za poświadczenie nieprawdy.

LP. Imię i nazwisko
Data
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(podać od kiedy)
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(Wniosek DWE/O/3)



dane osobowe podane w niniejszym formularzu przetwarzane będą przez Zarząd Komunalnych Zasobów 
Lokalowych sp. z o.o. (dalej Spółka) w celu niezbędnym do wykonania umowy, której jest Pan/Pani stroną/ re-
alizacji prawnie uzasadnionych interesów Spółki w zakresie prawidłowego naliczenia należności za korzystanie 
z lokali oraz pomieszczeń, co do których Spółce przysługuje tytuł prawny, 

podstawę prawną przetwarzania podanych danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. f) Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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 uchyle-
nia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),

wymienione dane przechowywane będą przez okres niezbędny dla dochodzenia prawnie uzasadnionych rosz-
czeń Spółki powstałych w następstwie umownego bądź bezumownego korzystania z lokali, pomieszczeń oraz 
nieruchomości gruntowych, co do których Spółce przysługuje tytuł prawny,

administratorem powyższych danych będzie Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. z siedzibą przy 
ul. Matejki 57, 60-770 Poznań,

administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym kontakt jest możliwy elektronicznie pod adresem 
e-mail: iod@zkzl.poznan.pl,

przysługuje mi prawo:
- żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 
 ograniczenia przetwarzania,
- do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
- do przenoszenia danych,
- do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
- żądania informacji o źródłach pozyskania moich danych osobowych,
- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. informuje, że:

Oświadczam, że otrzymałem od Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. informacje, o których mowa 
w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochro-
ny osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych oraz 
uchylenia Dyrektywy 95/46/WE.

Jednocześnie jako przedstawiciel ustawowy ........................…………………………………………………………......................................................………………………...., 
oświadczam, że otrzymałem od Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. informacje, o których mowa 
w art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochro-
ny osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych oraz 
uchylenia Dyrektywy 95/46/WE.
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