WNIOSEK NA POTRZEBY SPORZĄDZENIA NALICZENIA ZUŻYCIA WODY
I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW Z LOKALU W BUDYNKU WSPÓLNOTY
Składający:

Formularz przeznaczony dla mieszkańców budynków wielolokalowych

Miejsce
składania:
Cel zbierania i
przetwarzania danych:

Pszczyńskie TBS Sp. z o.o. 43-200 Pszczyna, ul. Kilińskiego 5a
W celu realizacji umowy na pełnienie zarządu nieruchomością wspólną

A. WNIOSEK
(zaznaczyć odpowiedni kwadrat)
 pierwszy wniosek
 zmiana danych (data zaistnienia zmian ___-___-______ )

B. ADRES LOKALU
Miasto/sołectwo:

Ulica:

Nr domu:

Nr lokalu:

C. DANE IDENTYFIKACYJNE SKŁADAJĄCEGO OŚWIADCZENIE WRAZ
Z ADRESEM ZAMIESZKANIA/KORESPONDENCJI
Imię:

Nazwisko:
Gmina

Ulica:

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy:

Nr lokalu
Poczta:

D. NALICZENIE OPŁATY ZA ŻUŻYCIE WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
Z LOKALU
Wnioskuję o naliczenie zaliczki za wodę i odprowadzanie ścieków z lokalu w wysokości odpowiadającej:
………. m3/miesiąc.

…………………………………….
(miejscowość, data)

…………………………………………………………………
(czytelny podpis)

VERTE

Klauzula informacyjna

1. Wspólnota Mieszkaniowa będąca Administratorem Pana/Pani danych osobowych, w związku z
zawartą umową o zarządzanie nieruchomością wspólną powierzyła przetwarzanie Pana/Pani
danych osobowych Pszczyńskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pszczynie przy ul. Kilińskiego 5a, wpisaną do
Krajowego Rejestru Sądowego przy Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód VIII Wydział
Gospodarczy pod nr KRS 0000127208, zwanemu dalej "Procesorem".
2. Z Procesorem można skontaktować się pisząc na adres: 43-200 Pszczyna, ul. Kilińskiego 5a lub
telefonując pod numer: 32 2128555.
3. Pana/Pani dane przetwarzane są wyłącznie w celu prawidłowego zarządzania nieruchomością w
rozumieniu ustawy o własności lokali i ustawy o gospodarce nieruchomościami, w szczególności
wykonywania czynności zwykłego zarządu nieruchomością wspólną oraz czynności
wykraczających poza zwykły zarząd w przypadku zlecenia ich wykonania odrębną uchwałą
właścicieli lokali.
4. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest konieczne w celu realizacji obowiązków
wskazanych w pkt 3.
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres, w jakim Pan/Pani będzie właścicielem
lokalu znajdującego się w nieruchomości Wspólnoty oraz w okresie przewidzianym prawem
przedawnienia roszczeń wynikających z własności lokalu.
6. Procesor może przekazać Pana/Pani dane innym podmiotom, jeżeli będzie to konieczne w celu
realizacji obowiązków wskazanych w pkt 3, bądź taki obowiązek będą nakładały na niego
przepisy prawa.
7. Procesor nie zamierza przekazywać Pana/Pani danych do państwa trzeciego ani do organizacji
międzynarodowych.
8. Ma Pan/Pani prawo żądać od Procesora dostępu do swoich danych, ich sprostowania,
przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych. Wniosek Pana/Pani może nie
zostać uwzględniony, jeżeli będzie prowadził do ograniczenia lub uniemożliwienia obowiązków
wskazanych w pkt 3 oraz roszczeń wynikających z własności lokalu.
9. W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych przez Procesora przysługuje
Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna
Pan/Pani, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy prawa.

