
Administracja Osiedla WSM Żoliborz II zwraca się z prośbą o wypełnienie i przesłanie 

podpisanego poniższego oświadczenia (np. e-mailem, do skrzynki na korespondencję 

znajdującą się przy wejściu do biura Administracji)  w celu aktualizacji danych administracyjnych 

związanych z lokalem mieszkalnym. 

OŚWIADCZENIE 

 

Dotyczy lokalu mieszkalnego W-wa, ul. ………………..……….….…………….. nr ………...… nr mieszkania ….….….. 

Ja, niżej podpisany/a:  

Główny lokator (właściciel) ……………………………………………………………………………………………….………………..… 

oświadczam: 

1.Wyrażam / nie wyrażam zgodę na pozostawianie korespondencji dotyczącej rozliczeo mediów 

oraz zmian wysokości opłatw skrzynce na listy. 

2.Jako adres korespondencyjny wskazuję adres lokalu mieszkalnego, którego dotyczy oświadczenie. 
 

W przypadku adresu korespondencyjnego innego niż adres lokalu w Osiedlu WSM Żoliborz II wyrażam 

/ nie wyrażam zgodę na przesyłanie ww. korespondencji na wskazany przeze mnie adres według 

Oświadczenia zamieszczonego na odwrocie strony (opłata za list zgodna z obowiązującym cennikiem 

Poczty Polskiej). 

 

3. Wyrażam zgodę na kontaktowanie się pracowników administracyjnych w sprawach administracyjnych 

związanych z lokalem mieszkalnym 

Adres e-mail: ……………………………………………………….…………….. 

Telefon:         ……………………………………………………..……………….. 

 

W sprawach wymagających bezzwłocznej interwencji (zalanie, zagrożenie pożarowe i inne związane 

z bezpieczeostwem) wskazuję powyższe dane kontaktowe lub/i : 

 

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

 

4. Deklaruję, że w lokalu zamieszkuje ..…...... osoba/y, które solidarnie segregują/ nie segregują 

odpady. Deklaracja jest niezbędna do administrowania gospodarką odpadami komunalnymi. 

5. Niniejszym zostałem poinformowany, że rozliczenia mediów oraz zmian wysokości opłat są dostępne 

poprzez link na stronie www.wsm.plzakładka „EKSPLOATACJA / BEZP. LINK DO APLIKACJI”, a członek 

spółdzielni posiadający prawa do lokalu może otrzymad login w Administracji Osiedla (dotyczy osób nie 

korzystających z aplikacji). 

6. Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych moich danych osobowych przez WSM. 

Klauzula informacyjna RODO na odwrocie oświadczenia i dostępna na stronie internetowej www.wsm.pl 

 

Warszawa, dnia …………………….…………….     …………………………………….. 

podpis 

Wzór oświadczenia przesyłamy e-mailem (PDF lub edytowalny). Także odbiór oświadczeo: sekretariat@wsm2.pl 

verte 

http://www.wsm.pl/


Warszawa, dnia …………………. 20….….. r. 

 

OŚWIADCZENIE 

 

JA NIŻEJ PODPISANY/A ……………………………………………..…………………………………… 

ZWRACAM SIĘ Z PROŚBĄ O PRZESYŁANIE WSZELKIEJ KORESPONDENCJI DOTYCZĄCEJ 

LOKALU NR …..………. PRZY UL. …………………………………..….………………………………… 

NA WSKAZANY ADRES 

 

………………….………………….…………….……………………….. 

………………….………………….…………….……………………….. 

……………………….……………………….….……………………….. 

kod pocztowy      miasto 
 

JEDNOCZEŚNIE OŚWIADCZAM, ŻE POKRYJĘ KOSZT ZNACZKÓW POCZTOWYCH 

ZA PRZESYŁANĄ KORESPONDENCJĘ NA PODSTAWIE WYSTAWIONEJ PRZEZ PAŃSTWA 

FAKTURY. 

W PRZYPADKU ZMIANY STANOWISKA ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ DO PISEMNEGO 

POINFORMOWANIA ADMINISTRACJĘ OSIEDLA ŻOLIBORZ II. 

 

 

…………………………….. 

podpis 

 

Klauzula informacyjna RODO 

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz możliwośd wysyłania SMS 
przez WSM Administrację Osiedla Żoliborz II z siedzibą w Warszawie, na potrzeby związane z 
prowadzoną przez nią działalnością zgodnie z Rozporządzeniem 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 (RODO). 
Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu 
do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawie 
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawie do przenoszenia danych, prawie do wniesienia 
skargi do organu nadzorczego. Zostałem/am  poinformowany o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym 
momencie, jednak bez wpływu na zgodnośd z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla rozpatrzenia 
niniejszego pisma/wniosku. Zostałem/am poinformowana o możliwości zapoznania się klauzulą 



informacyjną RODO na temat przetwarzania danych osobowych, która znajduje się w siedzibie 
Spółdzielni oraz dostępna jest na stronie internetowej www.wsm.pl. 


