
OŚWIADCZENIE osoby, posiadającej tytuł prawny do lokalu 
mieszkalnego / użytkowego 

 
położonego w Rzeszowie przy ul. ………………………………………………. 

 
 
………………………………………………………........................................  PESEL: _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 
    (nazwisko  i  imię) 

zam. …….………..……..……………………………………………………...………………………………..………….    
(ulica, nr domu i nr mieszkania) 

 
Nr tel. komórkowego ........................................................................ Nr tel. domowego .................................... 
  
Nr tel. kontaktowego   ............................... Nr tel. do opiekunów lokalu .......................................................... 
 
e-mail: ……………………………………………………………… 

 

Oświadczam, że w ww. lokalu wspólnie zamieszkują nw. osoby*: 
 

Lp. Nazwisko i imię PESEL 
Adres zamieszkania  

(inny niż ww.) 
Tel. kontaktowy 

   
  

  
   

  
   

  
   

  
   

  
   

 
Razem zamieszkuje osób: 

 

 

 

Równocześnie oświadczam, że: 

Wyrażam zgodę  /  nie wyrażam zgody   na umieszczenie mojego nazwiska na spisie domofonu**) 
 
Korzystam / nie korzystam z dodatkowego pomieszczenia o pow. ............. m² tj. pom. pod schodami, 

wózkowni, suszarni, pralni, inne ………………………………………………… **),   sam lub z sąsiadami **) . 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji 
prawnie uzasadnionego interesu Spółdzielni ZODIAK z siedzibą w Rzeszowie, zgodnie z Rozporządzeniem 
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 (RODO). 
 

 

 

...........................................................    ..................................................................... 
 (miejscowość i data)         (podpis ) 
 
*) – wypełniają osoby posiadające tytuł prawny do lokalu mieszkalnego 
**) – odpowiednie zakreślić i/-lub wpisać 

 



 
Wyrażam zgodę na otrzymywanie korespondencji ze Spółdzielni ZODIAK z siedzibą w Rzeszowie drogą 
elektroniczną, w szczególności dotyczącej zadłużenia w opłatach, konieczności udostępniania lokalu z związku 
z awariami lub prowadzonymi pracami remontowymi oraz w celu dokonania okresowego lub doraźnego 
przeglądu stanu lokalu, jak również niezbędnych prac związanych ze sprawowaniem zarządu nieruchomością, 
 
na adres e-mail: …………………………………………… 
 
oraz powiadomień sms na numer telefonu: …………………………………………. 
 
 
Zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Spółdzielni ZODIAK z siedzibą w: 35-326 Rzeszów,  
Al. T. Rejtana 47: 
- o wszelkich zmianach, które mają wpływ na wysokość opłat eksploatacyjnych,  
- o zbyciu lokalu,  
- o zmianie numerów telefonów kontaktowych i/-lub adresu e-mail, 
w terminie 7 dni od daty zdarzenia. 
 

 

 

...........................................................    ..................................................................... 
 (miejscowość i data)         (podpis ) 
 
 

 
RODO klauzula informacyjna 

 
Zgodnie z art. 13 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 (tj. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 
(Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, s. 1) zwanym dalej rozporządzeniem, informujemy że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia ZODIAK z siedzibą w: 35-326 
Rzeszów, Al. T. Rejtana 47. 

 
2. Można skontaktować się z Administratorem pisząc na adres siedziby: 35-326 Rzeszów,  

Al. T. Rejtana 47, adres e-mailowy: smlw@smlw.pl, zodiak@e-zodiak.pl, lub telefonicznie pod 
numerem: (17) 86-54-189. 

 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach wynikających z prawnie uzasadnionego 

interesu Administratora, w szczególności do realizacji celów statutowych oraz obowiązków 
wynikających z ustaw regulujących działalność Spółdzielni, w tym spółdzielni mieszkaniowych. 
 

4. Podstawą do przetwarzania danych jest art. 6 rozporządzenia. 
 

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 
osobowych na podstawie przepisów prawa. 
 

6. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego ani do 
organizacji międzynarodowych. 

 
7. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania celu dla którego zostały zebrane 

oraz okres niezbędny do realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze oraz 
dochodzenia lub ochrony roszczeń, nie dłużej niż jest to konieczne. 

 
8. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 
danych, przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody.  

 
9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

 
10. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, warunkiem zawarcia umowy lub dobrowolne 

w zależności od rodzaju podejmowanych czynności prawnych. 
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