Gliwice, data……………………..

………………………………………………………...
Imię i nazwisko

Adres korespondencyjny
(jeśli jest inny niż adres lokalu)

…………………………………………………………
adres lokalu

……………………………………………………

tel.: …………………………………………………….

……………………………………………………

e-mail.: ………………………………………………..
…………………………………………………………
Wspólnota Mieszkaniowa

…………………………………………………...

OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA
Oświadczam, że wyrażam zgodę na:
1. Zarządzanie nieruchomością wspólną przez Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
……………………………………
podpis
2. Wykonanie remontu nieruchomości wspólnej (wraz z partycypacją w kosztach) w następującym
zakresie:
USUNIĘCIE AWARII
REMONTY ZGODNIE Z USTALENIAMI NA ZEBRANIACH WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ

……………………………………
podpis
3. Wnoszenie opłat na poczet kosztów zarządzania nieruchomością wspólną, w tym na koszty
zarządzania, eksploatacja, fundusz remontowy, zgodnie z uchwałami podjętymi przez Wspólnotę
Mieszkaniową.
Ponadto zobowiązuję się do wnoszenia opłat dodatkowych tj. opłat za wodę i odprowadzenie
ścieków, wywóz nieczystości, c.o., podgrzanie ciepłej wody, antenę zbiorczą, światło w piwnicy,
windę. *
Ilość osób w lokalu

Ilość m3 wody zimnej

Ilość m3 wody ciepłej

Opłaty obowiązują od dnia ……………… / nabycia lokalu *
wnoszę / nie wnoszę * o wydanie druków opłat
……………………………………
podpis

* niepotrzebne skreślić

4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wspólnotę mieszkaniową
…………………………… ……………………..……………………………………...............................
w celu przekazywania informacji związanych z zarządzaniem częścią wspólną nieruchomości,
a także rozliczeniami, opłatami, treściami uchwał, wynikami głosowań i innymi istotnymi dla
mieszkańców wspólnoty informacjami.

……………………………………
podpis
5. Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na przekazywanie na wskazany adres e-mail wszelkiej
korespondencji, w tym: komunikatów, zawiadomień, uchwał, rozliczeń zaliczek i opłat.

……………………………………
podpis
UWAGI WŁAŚCICIELA
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………..

______________________________________________________________________________
KLAUZULA INFORMACYJNA WOBEC CZŁONKA WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ REALIZOWANA NA
PODSTAWIE OBOWIĄZKU Z ART. 13 UST. 1 I 2 RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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 (RODO), informujemy iż:

1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa ” ……………………………………………....”.
Administrator powierza Zarządowi Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 44-100
Gliwice ul. Warszawska 35B reprezentowanemu przez Prezesa Zarządu przetwarzanie danych osobowych w imieniu i
na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej na warunkach wynikających z Umowy Powierzenia.

2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z inspektorem ochrony danych pod
adresem e-mail: rodo@tbs2.pl.

3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. b. Rozporządzenia ogólnego o
ochronie danych osobowych RODO, w celu wykonywania Umowy o zarządzanie, w zakresie niezbędnym do
świadczenia usługi będącej przedmiotem Umowy o zarządzanie.

4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania lub ograniczenia
ich przetwarzania. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli jego
zdaniem, przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z przepisami prawa.

5. Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy o zarządzanie, a także przez okres
przedawnienia roszczeń związanych z jej zawarciem, wykonaniem lub rozwiązaniem.

potwierdzam zapoznanie się z powyższą klauzulą informacyjną

(podpis) …………………………………..

* niepotrzebne skreślić

