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

(Druk DLM/D/9)

.....................................................................................................
Imię i nazwisko Najemcy / Użytkownika

.....................................................................................................
Adres zajmowanego lokalu

.....................................................................................................
Tel. kontaktowy

.....................................................................................................
E-mail

.....................................................................................................
Indeks umowy

Zarząd Komunalnych
Zasobów Lokalowych sp. z o.o.
ul. Matejki 57
60-770 Poznań

OŚWIADCZENIE NAJEMCY / UŻYTKOWNIKA
(druk tylko dla najemców z KARTĄ DUŻEJ RODZINY)
Oświadczam(-y), że w powyższym lokalu zamieszkują niżej wymienione osoby:

LP.

Imię i nazwisko

St.
pokrewieństwa

Data
urodzenia

PESEL

Data
zamieszkania

(podać od kiedy)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ilość osób razem zamieszkałych …........… / w tym dzieci …........… zwolnienie dotyczy 6 osób i więcej zamieszkałych w lokalu.
WYPEŁNIAĆ DRUKOWANYMI LITERAMI

O zmianach ilości osób podanych w oświadczeniu zobowiązuję się informować według stanu na koniec każdego roku kalendarzowego – w terminie do 10 stycznia każdego roku oraz każdorazowo o jakichkolwiek zmianach – na obowiązujących drukach
oświadczeń (dostępnych w siedzibie Wynajmującego oraz na stronie internetowej www.zkzl.poznan.pl), w terminie nie później niż
do 20. dnia miesiąca, ze skutkiem obowiązywania od następnego miesiąca.
Powyższe dane zostały podane zgodnie ze stanem faktycznym i jest mi (nam) znana odpowiedzialność karna za poświadczenie
nieprawdy lub zatajenie prawdy (art.233 § 1 i 2, Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, Dz.U. z dnia 1997 r. nr 88, poz. 553).

....................................................................................
podpis(-y) Najemcy / Użytkownika lokalu

KLAUZULA INFORMACYJNA:
Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, że:

1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.
8.

9.

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,
dane osobowe podane przeze mnie w niniejszym formularzu oraz zawarte w załączonych do niego dokumentach przetwarzane będą przez Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. w celu rozpatrzenia wniosku
w postępowaniu dotyczącym regulacji tytułu prawnego oraz dochodzenia prawnie uzasadnionych roszczeń
Spółki powstałych w następstwie umownego bądź bezumownego korzystania z lokali, co do których Spółce
przysługuje tytuł prawny jak i celów archiwalnych,
podstawę prawną przetwarzania podanych danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) - przetwarzanie jest niezbędne do
wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby,
której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; oraz lit. f) - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających
z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora czyli ewentualnych roszczeń powstałych
w następstwie korzystania z lokalu, 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 uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych),
wymienione dane przechowywane będą przez okres niezbędny dla dochodzenia prawnie uzasadnionych roszczeń
Spółki powstałych w następstwie umownego bądź bezumownego korzystania z lokali, co do których Spółce
przysługuje tytuł prawny a następnie dla celów archiwalnych zgodnie z przepisami, Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r.
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 poz. 217)
wymienione dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz brak ich przekazania uniemożliwi rozpatrzenie wniosku,
przysługuje mi:
- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
- prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich
usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego
z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
- prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
- prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych,ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa)
odbiorcami do których mogą być przekazane moje dane osobowe będą podmioty uprawnione do obsługi
doręczeń oraz podmioty, z którymi ZKZL sp. z o.o. zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla
użytkowanych systemów informatycznych jak i podmioty którym ZKZL sp. z o.o. musi przekazać dane na mocy
przepisów prawa.

Potwierdzam otrzymanie od Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o informacji, o których mowa w art.
13 pkt 1 i 2 oraz 14 pkt 1 i 2 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 swobodnym przepływem takich
danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE oraz zobowiązuje się do przekazania tej informacji osobom, których dane
podałem (podałam) w oświadczeniu.

...................................................................................
data i podpis Najemcy / Użytkownika lokalu
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