Administratorem danych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa Pracowników Nauki w Krakowie, ul. Reymonta 42, 30-073 Kraków. Dane osobowe
podane na FORMULARZU / WNIOSKU są przetwarzane wyłącznie w celach statutowych Spółdzielni oraz w celach związanych
z zarządzaniem nieruchomościami. Dalsze informacje dotyczące zasad przetwarzania oraz praw osób, których dane dotyczą i sposobu ich
realizacji dostępne są na odwrocie formularza / wniosku.

Załącznik nr 1 do Regulaminu szczegółowych zasad ustalania planu zarządzania nieruchomościami,
rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i użytkowymi oraz ustalania opłat za użytkowanie lokali w zasobach
Spółdzielni Mieszkaniowej Pracowników Nauki.

OŚWIADCZENIE UŻYTKOWNIKA, GŁÓWNEGO NAJEMCY LOKALU NA POTRZEBY:
a) SPORZĄDZENIA DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI.
b) NALICZENIA OPŁAT ZA WODĘ ZIMNĄ I CIEPŁĄ, DŹWIGI ORAZ GAZ.
I. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA OŚWIADCZENIA
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia oświadczenia (zaznaczyć właściwy kwadrat poprzez postawienie znaku X)

 pierwsze oświadczenie
 zmiana danych zawartych w oświadczeniu (data zaistnienia zmian) …………………………………………………………
(dzień – miesiąc - rok)

II. DANE UŻYTKOWNIKA, GŁÓWNEGO NAJEMCY LOKALU SKŁADAJACEGO OŚWIADCZENIE WRAZ Z ADRESEM
ZAMIESZKANIA (LUB OSOBY REPREZENTUJACEJ)
Nazwisko i imię
Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Nr lokalu

III. ADRES LOKALU, KTÓREGO DOTYCZY OŚWIADCZENIE
ULICA:

NUMER BUDYNKU / LOKALU

……………………………………………………………………………………….

………..…….. / ………………………

IV. WYKAZ OSÓB ZAMIESZKAŁYCH W DANYM LOKALU
Należy wpisać liczbę osób faktycznie zamieszkujące w danym lokalu.
Liczba osób ……………………………

……………………………..……………………..
słownie liczba osób

V. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO
OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności karno-skarbowej przewidzianej w art. 54 i 56 Kodeksu karnoskarbowego*.
Przyjmuję do wiadomości, że podana przeze mnie liczba osób będzie wykorzystana przez S.M. Pracowników Nauki
w Krakowie do naliczania składników opłat za lokal, zgodnie z Regulaminem szczegółowych zasad ustalania planu zarządzania
nieruchomościami, rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkalnymi i użytkowymi oraz ustalania opłat za użytkowanie
lokali w zasobach SMPN i z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków, uchwała
nr LXIII/917/12 z dn. 19.XII.2012r. (podstawa prawna).
Przez podpisanie niniejszego oświadczenia, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów związanych
z ustaleniem należności za gospodarowanie odpadami komunalnymi i zaliczek na media, zgodnie z ustawą o ochronie danych
osobowych.

-----------------------------------(miejscowość i data)

-------------------------------------------(czytelny podpis)

*art.54 § 1. Kodeksu karno-skarbowego „Podatnik, który uchylając się od opodatkowania, nie ujawnia właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy
opodatkowania lub nie składa deklaracji, przez co naraża podatek na uszczuplenie podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia
wolności, albo obu tym karom łącznie.”
*art.56 §1. Kodeksu karno-skarbowego „Podatnik, który składając organowi podatkowemu, innemu uprawnionemu organowi lub płatnikowi deklarację
lub oświadczenie, podaje nieprawdę lub zataja prawdę albo nie dopełnia obowiązku zawiadomienia o zmianie objętych nimi danych, przez co naraża podatek na
uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie.”

POUCZENIE:
W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy
złożyć nowe oświadczenie do siedziby SMPN lub e-mailem: gzm@smpn.pl lub biuro@smpn.pl. Zmiana naliczania kosztów następuje od
następnego miesiąca kalendarzowego po złożeniu wymaganego oświadczenia, pod warunkiem złożenia oświadczenia najpóźniej do 25-go
dnia miesiąca poprzedzającego zmianę.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
(2016/679, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:
1) Administratorem Państwa danych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa Pracowników Nauki w Krakowie,
ul. Reymonta 42, 30-073 Kraków, KRS0000085010;
2) Przetwarzanie przekazanych danych odbywa się na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b, i c ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) w celu realizacji praw
członka spółdzielni lub osoby, której mieszkaniem zarządza Spółdzielnia, a także w celu wykonania
obowiązku prawnego, jaki ciąży na Spółdzielni, w szczególności na podstawie przepisów prawa ogólnie
obowiązującego, w tym Ustawy z dnia 16.09.1983r. Prawo spółdzielcze, Ustawy z dnia 15.12.2000r.
o spółdzielniach mieszkaniowych oraz Ustawy z dnia 24.06.1994r. o własności lokali. Przetwarzanie takie
może odbywać się w celu zaspokojenia uzasadnionego interesu prawnego Spółdzielni, jakim jest
dochodzenie roszczeń, a także wewnętrzne cele ewidencyjno-archiwalne. Zakres przetwarzanych danych
obejmuje co najmniej: imię, nazwisko, adres, nazwę firmy, NIP lub PESEL, informacje o nieruchomości,
o wysokości naliczeń, o wysokości zadłużenia.
3) Przetwarzanie danych w przypadku wyrażenia zgody na kontakt telefoniczny i mailowy odbywa się na
podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO. Zakres przetwarzanych danych obejmuje imię, nazwisko, nazwę firmy,
adres, nr telefonu, adres mailowy.
4) Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, przysługuje jej prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie, ale pozostaje to bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
5) Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom dostarczającym usługi zewnętrzne dla
Spółdzielni, takim jak zewnętrzne firmy IT, wykonawcy usług i remontów, firmy kominiarskie, dostawcy
usług telekomunikacyjnych itp. oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
6) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały
zebrane, nie krócej jednak, niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń w zakresie informacji
o zadłużeniu, jak również przez okres, w którym Spółdzielnia zobowiązana jest przetwarzać dane na
podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności od tego, który z tych okresów będzie trwał
najdłużej.
7) Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
8) Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich oraz nie są przetwarzane w sposób
zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu.

