OŚWIADCZENIE NA POTRZEBY SPORZĄDZENIA DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA
GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ
W CZĘŚĆI ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY I NA KTÓREJ NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY,
A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
Podstawa prawna: Uchwała Nr 0007.XVIII.152.2020 Rady Miejskiej Złotoryi z dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie wyboru
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawek
opłaty i wysokości zwolnienia;
Składający:
Formularz przeznaczony jest dla mieszkańców budynków wielolokalowych (dotyczy właścicieli lokali
użytkowych we wspólnotach mieszkaniowych);
Miejsce składania: Zarządca nieruchomości – RPK Partner Sp. z o.o., ul. Kolejowa 1, 59-500 Złotoryja; biuro@rpkpartner.pl

A. DANE SKŁADAJĄCEGO OŚWIADCZENIE WRAZ Z ADRESEM ZAMIESZKANIA

Nazwisko i imię właściciela lokalu ...…………………………………..…………………………………..
Ulica: ………………………………… Nr domu: ………………….. Nr mieszkania: ……….…………..
Dane kontaktowe …………………………………………………………………………………………….
(nr telefonu, adres poczty elektronicznej)
B. ADRES LOKALU UŻYTKOWEGO, W KTÓRYM POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

Ulica: ………………………………… Nr domu: ………………….. Nr lokalu: ……………….………..
C. RODZAJ PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

……………………..…………………………………………………………………………….
D. OŚWIADCZENIE (wpisać odpowiednią liczbę pojemników lub worków)
Oświadczam, że w lokalu użytkowym stanowiącym moją własność wytwarzane są następujące odpady komunalne
przy wykorzystaniu nw. pojemników lub worków – sposób wyliczenia zgodnie z zał. nr 1 do Uchwały
nr 0007.XVII.148.2020 Rady Miejskiej Złotoryi z dn. 05 marca 2020 r.):
Liczba pojemników lub worków
Rodzaj wytwarzanych odpadów komunalnych
80 l

120 l

240 l

1100 l

Papier
Metale i tworzywa sztuczne
Szkło
Bioodpady
Zmieszane (niesegregowane)

E. PODPIS SKŁADAJĄCEGO OŚWIADCZENIE / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO
OŚWIADCZENIE (niepotrzebne skreślić)

Oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności karno-skarbowej, zgodnie z art. 54 Kodeksu
karnego skarbowego, za podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym.
Oświadczam, że opłatę za wywóz odpadów komunalnych będę regulować wraz z opłatą za lokal na
rachunek bankowy wspólnoty mieszkaniowej, w terminie do 10 dnia każdego miesiąca.
Oświadczam, że każdorazowo poinformuję pisemnie o wszelkich zmianach w niniejszym oświadczeniu,
w terminie 7 dni licząc od daty tej zmiany.
…………………..………………..
(miejscowość i data)

………………………………………
(czytelny podpis)

W przypadku niezłożenia oświadczenia, zarządca wspólnoty mieszkaniowej przy obliczaniu opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, uwzględni dane będące w posiadaniu wspólnoty mieszkaniowej.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
w RPK Partner Sp. z o.o. w Złotoryi w celu zarządzania nieruchomościami
Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy poniżej o
zasadach przetwarzania danych osobowych

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA/PROCESORA

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
Wspólnota
Mieszkaniowa, zgodnie z położeniem lokalu, którego jest Pani/Pan
właścicielem, która powierzyła funkcję Zarządcy Nieruchomości RPK Partner
Sp. z o.o. w Złotoryi. W związku z powyższym Procesorem Pani/Pana danych
osobowych jest RPK Partner Sp. z o.o. w Złotoryi.

DANE PROCESORA

Z Procesorem może Pani/Pan skontaktować się poprzez adres: ul. Kolejowa 1,
59-500 Złotoryja. tel.
537 468 701 lub 530 871 146, e-mail:
biuro@rpkpartner.pl.

DANE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH
OSOBOWYCH

Procesor powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Jeśli ma Pani/Pan
pytania dot. sposobu przetwarzania danych osobowych, należy kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych:

poprzez adres e-mail: iod@rpkpartner.pl;

pisemnie na adres procesora: RPK Partner Sp. z o.o. w Złotoryi –
Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Kolejowa 1, 59-500
Złotoryja.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest Ustawa o własności

lokali oraz Umowa o zarządzanie nieruchomością wspólną zawarta pomiędzy
Wspólnotą Mieszkaniową, której jest Pani/Pana członkiem, a Procesorem,
dla której przetwarzanie Pani/Pana danych jest niezbędne. Pani/Pana dane
osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celu wykonania obowiązków prawnych
administratora nieruchomości (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit c RODO) –
zgodnie z Uchwałą Nr 0007.XVIII.152.2020 Rady Miejskiej Złotoryi z dnia 8
kwietnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za ustalenia opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawek
opłaty i wysokości zwolnienia;
ODBIORCY DANYCH LUB KATEGORIE
ODBIORCÓW DANYCH

Przykładamy szczególną wagę do ochrony Państwa prywatności, które będą
udostępniane innym podmiotom jedynie, jeżeli obowiązek ich udostępnienia
wynika z przepisów prawa lub zapisy w umowie powierzenia danych zawartej
pomiędzy Wspólnotą Mieszkaniową a Procesorem. Dane będą ujawniane
podmiotom zapewniającym obsługę techniczną i administracyjną RPK Partner
Sp. z o.o. w Złotoryi oraz podmiotom realizującym świadczenia. W każdym z
tych przypadków, podmiot przetwarzający może przetwarzać dane jedynie na
polecenie RPK Partner Sp. z o.o. w Złotoryi a jego obowiązki są ściśle
określone w zawartej umowie. Przed zawarciem umowy, RPK Partner Sp. z
o.o. w Złotoryi sprawdza, czy podmiot przetwarzający daje gwarancje ochrony
Państwa interesów.

INFORMACJA O
ZAUTOMATYZOWANYM
PODEJMOWANIU DECYZJI

Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w systemach
informatycznych), ale nie będą profilowane.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

RPK Partner Sp. z o.o. w Złotoryi może przechowywać dane zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Ma Pani/Pan prawo żądać od Procesora dostępu do swoich danych, ich
sprostowania, przeniesienia i usunięcia, do ograniczenia przetwarzania danych,
wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO
PAŃSTWA TRZECIEGO

Procesor nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego
ani do organizacji międzynarodowych.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU
NADZORCZEGO

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Procesora
przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Organem nadzorczym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB
OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem wynikającym z
przepisów prawa, konsekwencją niepodania przez Panią/Pana danych
osobowych będzie wszczęcie odpowiedniego postępowania w celu ustalenia
liczby osób zamieszkałych w lokalu i określenia wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.

