……………………….......................
/miejscowość, data/

Oświadczenie
Ja niżej podpisana/-y…………………………………………………………………………………….
Zamieszkała/-y……………………………………………………………………………………………..
1.

Oświadczam, że

w okresie od …………………………………………
pod w/w adresem zamieszkuje …………………………………… osoba/osoby,
co jest zgodne/nie jest zgodne* z ewidencją zameldowania prowadzoną przez Urząd Miasta
Brzozowa.
2. **Niezgodność osób zameldowanych/zamieszkałych wynika z faktu:
- wyjazdu za granicę,
- podjęcia studiów,
- nauki,
- zmiany miejsca zamieszkania,
-inne .…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Można przedstawić dowód potwierdzający w/w fakt (np. umowę o pracę w miejscu przebywania,
zaświadczenie ze szkoły, uczelni, oświadczenie osoby zamieszkującej w innym miejscu niż miejsce
zameldowania).
3. Świadoma/-y odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego („Kto składając zeznanie
mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na
podstawie ustawy, zeznając nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności
do lat 3”)
*właściwe
**pkt

podkreślić
2 wypełnia osoba w przypadku niezgodności osób zamieszkałych/zameldowanych

Klauzura informacyjna RODO
Na podstawie art. 13 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), niniejszym informujemy, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych, jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Brzozowie ul. Legionistów 10, zwanym dalej:
„Administratorem”. W sprawie przetwarzanych przez nas danych osobowych, może się Pani/Pan skontaktować z nami za pośrednictwem powołanego
Inspektora ochrony danych, pisząc na adres: pgk@onet.eu.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby związane z realizacją umowy, w tym obsługi klienta, świadczenia usług. Przekazanie danych
osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do zawarcia umowy oraz obsługi klienta, w ramach realizacji usług objętych umową. Pani/Pana
dane osobowe będą przechowywane przez cały okres obowiązywania umowy, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy
prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Pani/Pana dane osobowe przekazywać będziemy do firm obsługujących nas w zakresie
teleinformatycznym, prawnym oraz uprawnionych do dostępu do nich na podstawie przepisów prawa. Nie będziemy przekazywać Pani/Pana danych
osobowych do państw trzecich. Ma Pani/Pan prawo żądać od nas dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo
do ograniczenia przetwarzania danych.
W związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Urzędu ochrony danych
osobowych. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe nie będziemy podejmować wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących
wynikiem profilowania.

…………………………………………………………
/czytelny podpis/
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