OŚWIADCZENIE
osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu mieszkalnego w zasobach
Ostrowieckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim
Ja niżej podpisana/y ............................................................................................................................................
imię i nazwisko

posiadająca/y tytuł prawny do lokalu mieszkalnego nr .................. w budynku przy
ul. ................................................................................................................................................................
oświadczam, że w w/w lokalu zameldowanych jest .............. osób,
a od dnia ….......................... faktycznie zamieszkuje: ...............osób.
Ponadto oświadczam, że:
1. Zobowiązuję się do segregacji odpadów powstałych w moim gospodarstwie domowym.
2. O każdej zmianie ilości osób zamieszkałych w lokalu poinformuję OTBS sp. z o. o. składając nowe
oświadczenie w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zmiany.
3. Przyjmuję do wiadomości, że niniejsze oświadczenie stanowi podstawę do sporządzenia i złożenia przez
OTBS sp. z o.o. do Prezydenta Miasta deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w trybie ustawy z dnia 13 września 1993r. o utrzymaniu czystości w gminach.
4. Wskazuje poniżej właściwy do doręczeń adres korespondencyjny oraz numer telefonu kontaktowego:
.......................................................................................................................................................................
kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr budynku, nr mieszkania

numer telefonu: ...................................................
Świadomy odpowiedzialności wynikającej z art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks Karny
oświadczam, że podane w niniejszym oświadczeniu dane są prawdziwe.
.......................................................
miejscowość, data

…………….......................................................
czytelny podpis osoby składającej oświadczenie

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ostrowieckie Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o., ul.
Sienkiewicza 65/10A, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się
Pani/Pan skontaktować pod adresem e-mail: iod@otbs.ostrowiec.pl.
2. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. c) RODO w celu ustalenia wysokości opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, który wynika z ustawy o utrzymaniu czystości w gminach.
3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie przepisów prawa lub
podmioty przetwarzające dane osobowe na podstawie umów powierzenia podpisanych z Administratorem.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres
wskazany w przepisach o archiwizacji.
5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczących narusza przepisy RODO.
7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. W przypadku niepodania danych niemożliwa jest
realizacja obowiązków w zakresie wykonywanych zadań związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.
8. Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

