
Załącznik nr 2 do Regulaminu rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków  

 w gminnych zasobach lokalowych zarządzanych przez Zarząd Nieruchomości Miejskich w Brzegu 

 

Wypełniać drukowanymi literami 

 

  Brzeg, dnia ……………………………… 

 

Imię i nazwisko ………………………………… 

Adres …………………………………………… 

Telefon kontaktowy …………………………… 

 

Oświadczenie Najemcy/Osoby zajmującej lokal bez tytułu prawnego/Użytkownika lokalu 

 

Deklarowane miesięczne zużycie zimnej wody ….………. m3 .  

Deklarowane miesięczne zużycie ciepłej wody ………….. m3 (dot. ul. Wydarzeń Brzeskich 1966 r. 4 

oraz ul. Piastowska 32).  

Deklarowane miesięczne zużycia ciepła (CO)  …………… GJ ( dot. tylko ul. Piastowskiej 32). 

 

Powyższe dane są zgodne ze stanem rzeczywistym, co potwierdzam własnoręcznym podpisem.  

O zmianach po złożeniu niniejszego oświadczenia, które mają wpływ na wysokość opłat, zobowiązuje 

się poinformować Zarząd Nieruchomości Miejskich w terminie 7-dniowym od dnia ich zaistnienia.  

Jednocześnie informujemy, że w przypadku braku w/w oświadczeń wysokość opłat zaliczkowych 

ulegnie zmianie gdy Zarząd Nieruchomości Miejskich stwierdzi znaczący spadek lub wzrost kosztów  

w trakcie okresu rozliczeniowego bądź w wyniku rozliczenia. 

 

……………………………………………………  

           (czytelny podpis składającego oświadczenie)  

 

 

 

 



Klauzula informacyjna 

 dotycząca przetwarzania danych osobowych 

 

  Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia 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 „RODO”), 

 

 informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Nieruchomości Miejskich w Brzegu. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest możliwy pod nr tel. 77 40 45 059 lub  

za pomocą adresu: iodo@znmbrzeg.pl. 

3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody. 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są: 

a) w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze; 

b) w celu realizacji umów zawartych z kontrahentami ZNM; 

c) na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych do celu dla jakiego zgoda 

została wyrażona (art.6 ust 1 lit. a RODO). 

5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być organy uprawnione na podstawie powszechnie 

obowiązującego prawa, jak również inne podmioty, które na podstawie stosownych umów 

podpisanych z ZNM przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest ZNM.  

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu obowiązującej umowy, a po tym czasie 

przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana  danych osobowych przysługują Pani/Panu prawo  

do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania.  

8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby  

na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo  

do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.  

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzania w ZNM Pani/Pana danych 

osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego 

w sprawach ochrony danych osobowych. 

10. Podanie przez Panią /Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę 

przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. 

11. Nie będzie Pani/Pan podlegać decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowany (bez udziału 

człowieka). Pani/ Pana dane osobowe nie będą również wykorzystywane do profilowania. 

 
    

mailto:iodo@znmbrzeg.pl

