Załącznik nr 1 do procedury nr ZBK-31

Kraków, dnia …………………….

Oświadczenie o ilości osób zamieszkałych w lokalu mieszkalnym/pomieszczeniu tymczasowym* i do naliczenia opłaty za odbiór
odpadów komunalnych
Oświadczam, że w lokalu mieszkalnym/pomieszczeniu tymczasowym* ……………………………………………………………. zamieszkują nw. osoby:
Lp.

Imię i Nazwisko oraz numer telefonu Zgłaszającego

PESEL

Posiadam
ważną
Kartę Dużej
Rodziny
(KDR)
[TAK/NIE]

PESEL

Posiadam
ważną KDR
[TAK/NIE]

Numer KDR**

Data
ważności
KDR**

Elektroniczna
weryfikacja KDR
[P – pozytywna/
N – negatywna]***

Numer KDR**

Data
ważności
KDR**

Elektroniczna
weryfikacja KDR
[P – pozytywna/
N – negatywna]***

Imię ……………………………………………….......
1.

Nazwisko ……………………………………………..
Tel. ………………………………………………........
Stopień
pokrewieństwa/
Imiona i Nazwiska osób wspólnie
powinowactwa
zamieszkujących
do
Zgłaszającego

2.
3.
4.
5.
6.
7.

* Proszę podkreślić.
** Proszę uzupełnić. Bez podania numeru i daty ważności KDR nie będzie możliwa jej elektroniczna weryfikacja.
*** Potwierdza pracownik Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie, podpisując się w kolumnie „Elektroniczna weryfikacja KDR”.
W przypadku rodzin powyżej siedmiu członków proszę wypełnić dodatek do oświadczenia.

Zobowiązuję się niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie do 7 dni, złożyć nowe oświadczenie w przypadku, gdy nastąpiła:
- zmiana ilości osób zamieszkałych,
- utrata lub nabycie uprawnienia z tytułu posiadania Karty Dużej Rodziny którejkolwiek ze zgłoszonych osób.
Załączniki/informacje dodatkowe, np. adres do korespondencji:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………
Czytelny podpis Zgłaszającego
INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Szanowni Państwo, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, zwanego dalej „RODO”)
informujemy, że Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest Dyrektor Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie
z siedzibą przy ul. Bolesława Czerwieńskiego 16, 31-319 Kraków.
Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania
z praw związanych z przetwarzaniem danych, w następujący sposób:
▪
listownie na adres: ul. Bolesława Czerwieńskiego 16, 31-319 Kraków,
▪
telefonicznie: (12) 616-62-34,
▪
poprzez adres e-mail: iod@zbk.krakow.pl
Ponadto, informujemy, że:
1. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) oraz art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w związku z §4 ust. 2 uchwały nr XLV/1197/20 Rady Miasta Krakowa
z dnia 16 września 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki takiej opłaty.
2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a) realizacji umowy,
b) w przypadku bezumownego użytkowania lokalu mieszkalnego/pomieszczenia tymczasowego – realizacji praw i obowiązków Administratora związanych z bezumownym korzystaniem
przez Panią/Pana z lokalu mieszkalnego/pomieszczenia tymczasowego,
c) obniżenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o którym mowa w §4 ust. 2 powołanej wyżej uchwały.
3. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane kategoriom odbiorców, tj. podmiotom współpracującym i realizującym usługi na rzecz Administratora.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celów oraz ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami,
z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisach archiwalnych, tj. ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
5. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych osobowych.
6. Nie przysługuje Pani/Panu na podstawie art. 21 RODO prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, gdyż podstawę przetwarzania Państwa danych stanowi art. 6
ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO. Ponadto, nie przysługuje Pani/Panu – w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne do realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – prawo do żądania
usunięcia danych osobowych.
7. Niezależnie od powyższego, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa – w przypadku, gdy uznają Państwo,
iż przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów RODO.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji powyższych celów.
9. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.
10. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej.

Dodatek do pierwszej strony Załącznika nr 1 do procedury nr ZBK-31

-

