…………………………….…………….

Szczecin, dnia ……….........................

(imię, nazwisko)

………………………………….……….
(ulica, nr domu)

…………………………………….…….
(kod, miejscowość)

…………………………………………..
(telefon kontaktowy – podanie danych jest dobrowolne)

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Dąb”
ul. Rydla 71a,
70-783 Szczecin

ZGŁOSZENIE ILOŚCI OSÓB ZAMIESZKAŁYCH W LOKALU
Oświadczam,

że

w

lokalu

mieszkalnym

położonym

w

Szczecinie

przy

ul.

…………………………………….……………… zamieszkuje/ą ……………… osoba/y. Liczba osób
zameldowanych - ………………….. .
Jednocześnie oświadczam, że podana ilość osób jest zgodna ze stanem faktycznym i zobowiązuję się
do powiadomienia Spółdzielni o każdorazowej zmianie ilości osób zamieszkujących lub
zameldowanych w w/wym. lokalu zgodnie z treścią §5 ust.3 „Regulaminu szczegółowych zasad
rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania wysokości opłat za używanie
lokali i domów jednorodzinnych w Spółdzielni Mieszkaniowej „Dąb” w Szczecinie”, pod rygorem
odpowiedzialności cywilnej na podstawie przepisów art. 405 Kodeksu cywilnego o bezpodstawnym
wzbogaceniu oraz pod rygorem odpowiedzialności karnej na podstawie przepisów art. 286 Kodeksu
karnego o wprowadzeniu w błąd w celu uzyskania korzyści majątkowej.
Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że zgodnie z treścią „Regulaminu szczegółowych zasad
rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania wysokości opłat za używanie
lokali i domów jednorodzinnych w Spółdzielni Mieszkaniowej „Dąb” w Szczecinie”, naliczanie przez
Spółdzielnię opłat zależnych od ilości osób następuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po
miesiącu, w którym członek Spółdzielni lub inne osoby uprawnione do lokalu poinformują
Spółdzielnię o zmianie ilości osób zamieszkujących lub zameldowanych w lokalu.
Ponadto oświadczam, że:
1) zostałam/em poinformowana/y o możliwości przyjęcia mnie w poczet członków Spółdzielni
Mieszkaniowej „Dąb” w Szczecinie,
2) zobowiązuję się do powiadomienia Spółdzielni o każdorazowej zmianie adresu, na który ma być
kierowana korespondencja.

……………………………………………………
(czytelny podpis)
Oświadczam, że zostałem/am poinformowany, iż Spółdzielnia Mieszkaniowa „Dąb” z siedzibą w Szczecinie przy ul. Rydla 71a jest
administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji zadań statutowych oraz obowiązków i uprawnień wynikających z
przepisów prawa. Dane będą udostępniane odbiorcom uprawnionym do ich pozyskania wyłącznie na podstawie przepisów prawa.
Zostałem/am również poinformowany/a, iż przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania. Jednocześnie
przyjmuję do wiadomości, że obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo spółdzielcze, ustawy
z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych, Statutu Spółdzielni oraz innych przepisów szczególnych. Ponadto oświadczam,
że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Dąb” w Szczecinie moich danych osobowych w celu realizacji zadań
ustawowych i Statutowych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: dpo@smdab.szczecin.pl. Szczegółowe informacje w sprawie
przetwarzania danych osobowych przez Spółdzielnie Mieszkaniową „DĄB” w Szczecinie są dostępne także na stronie internetowej:
http://www.smdab.szczecin.pl

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

