
 

Kraków dnia …...................................... 

 

 

Oświadczenie 
 

 

Imię...................................................................................................................................................... 

 

 

Nazwisko............................................................................................................................................... 

 

 

zam. Kraków......................................................................................................................................... 

 

oświadczam, że w lokalu …................................................................................................................. 

                                                                                      /adres/ 

 

zamieszkują następujące osoby, którym przysługują uprawnienia wynikające z posiadania Karty 

Dużej Rodziny. 

 

 

L.p. Imię i Nazwisko Numer karty Data ważności 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 Jednocześnie zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o każdej zmianie 

dotyczącej liczby osób zamieszkujących ww. lokal oraz posiadających Kartę Dużej Rodziny. 

  

 Oświadczenie złożono  w celu zastosowania zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi (zgodnie z Uchwałą Nr XLV/1197/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 

16.09.2020 r.). 

 

 

….............................................................. 

                                                                                                           /podpis właściciela lokalu / 

 

 

 

 

 



 
Szanowni Państwo, 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej zwane „RODO”, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 

RODO uprzejmie informujemy, aktualne są poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych 

przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Energetyk” w Krakowie (dalej zwaną „Spółdzielnią”). 

Administratorem Państwa danych osobowych, zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Energetyk” w 

Krakowie, adres: ul. Ciepłownicza 14, 30-587 Kraków, nr KRS 0000171871, NIP 675-10-00-506, tel.: 12 686-10-99, 12 307-28-05, 

e-mail: sm_energetyk@sponsor.com.pl 

 

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celach realizacji obowiązków prawnych i celów statutowych SM „Energetyk”, w tym 

zadań nałożonych na Spółdzielnię w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 

845 ze zm.), w szczególności dotyczących zarządzania nieruchomościami wspólnymi oraz stanowiącymi mienie Spółdzielni, a także 

do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią. Dane osobowe 

przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), art. 6 ust. 1 lit. b), art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 6 ust. 1 lit. f) oraz art. 9 ust. 2 lit. a) 

RODO. 

Administrator może udostępniać dane osobowe, zakresie w jakim jest to niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej przez 

Spółdzielnię, swoim doradcom. Administrator będzie również udostępniać dane osobowe podmiotom uprawnionym do ich uzyskania 

na podstawie obowiązujących przepisów prawa, takim jak urzędy skarbowe, banki, sądy lub policja, o ile spełnione zostaną 

przesłanki do takiego udostępnienia. 

Państwa dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Spółdzielni. Dane 

osobowe przetwarzane będą również przez czas trwania prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora lub 

stronę trzecią, a w przypadku ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami przez okres wynikający z biegu ogólnych 

terminów przedawnienia roszczeń, chyba że obowiązujące przepisy prawa wymagają ich dłuższego przechowywania. 

Przysługują Państwu następujące prawa: 

1)    prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO; 

2)    prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO; 

3)    prawo do usunięcia danych („bycia zapomnianym”), na podstawie art. 17 RODO; 

4)    prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO; 

5)    prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO; 

6)    prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 RODO. 

W odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), przysługuje Państwu prawo do 

cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej cofnięciem. 

Jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów RODO, przysługuje Państwu 

prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym obecnie jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Podanie przez Państwa danych osobowych jest co do zasady wymogiem ustawowym, wynikającym przede wszystkim z ustawy 

Prawo spółdzielcze i ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Podanie danych osobowych na podstawie zgody jest natomiast 

dobrowolne, jednak brak podania tych danych będzie skutkował niemożnością wykonania pewnych czynności lub usług przez 

Spółdzielnię. 

SM „Energetyk” nie planuje przetwarzania danych z wykorzystaniem zautomatyzowanego systemu podejmowania decyzji, w tym 

przez profilowanie, jak również nie planuje przetwarzać dalej danych osobowych w innym celach niż wskazane powyżej. 

 

 


