
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sokółce
Plac Kościuszki 15, 16-100 Sokółka 

Niniejsze oświadczenie zostało przygotowane w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólnie rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej „RODO”.

OŚWIADCZENIE O POWIERZENIU I ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

DANE OSOBOWE

Imię

Nazwisko

Adres zamieszkania

Adres do korespondencji

PESEL

Liczba osób zamieszkujących w
lokalu

Telefon

Jednocześnie  oświadczam,  że  podane  przeze  mnie  dane  są  zgodne  ze  stanem  faktycznym  i  zobowiązuję  się
poinformować ZGKiM w Sokółce o każdorazowej ich zmianie w terminie 14 dni od jej zaistnienia.

OŚWIADCZAM, ŻE PRZYJMUJĘ DO WIADOMOŚCI, ŻE:

1. Administratorem  moich  danych  osobowych  jest  Zakład  Gospodarki  Komunalnej  i  Mieszkaniowej  
w Sokółce zwanym dalej Administratorem.

2. Administrator prowadzi operacje przetwarzania moich danych osobowych.
3. Administrator wyznaczył inspektora danych osobowych, z którym istnieje możliwość nawiązania kontaktu we

wszystkich  sprawach  dotyczących  przetwarzania  danych  osobowych  oraz  korzystania  z  praw związanych  z
przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się skontaktować w następujący sposób:

listownie na adres: Plac Kościuszki 15, 16 – 100 Sokółka,
przez e-mail: iod@zgkimsoko  lka.pl  
telefonicznie: 85 711 2208

4. Administrator  moich  danych  osobowych  może  powierzyć  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  innym
podmiotom na  podstawie  odrębnej  umowy powierzenia  danych osobowych w celu  realizacji  zadań  i  celów
związanych z zarządzaniem nieruchomością wspólną;

5. dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora danych osobowych od dnia udzielenia niniejszej zgody
do dnia  jej  odwołania,  nie  dłużej  jednak niż  do wykonania  ostatecznego rozliczenia  mediów i  wpłaconych
zaliczek za rok, w którym nastąpiło zbycie lokalu;

6. mam  prawo  żądania  od  Administratora  danych  dostępu  do  swoich  danych  osobowych,  ich  sprostowania,
usunięcia, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a także prawo do złożenia
skargi;

CELEM PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH MIESZKAŃCÓW PRZEZ ADMINISTRATORA
JEST REALIZACJA PRAW I OBOWIĄZKÓW WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY Z DNIA 21 CZERWCA
2001r. O OCHRONIE PRAW LOKATORÓW, MIESZKANIOWYM ZASOBIE GMINY I O ZMIANIE
KODEKSU CYWILNEGO.

                                                                                                         …………………………………………………….
Sokółka, dnia……………….                                                                                        (czytelny podpis )
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