
________________________ 
                                                                                                                                                                          miejscowość, data  

____________________________________       
imię i nazwisko  
 
____________________________________ 
ulica i numer mieszkania 
 
____________________________________ 
kod pocztowy, miejscowość 
 

 
Zakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa  
ZASTAL 
ul. Konstruktorów 28/2 
65-119 Zielona Góra 

 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 DLA OSÓB POSIADAJĄCYCH PRAWO DO LOKALU,  

W KTÓRYM ZAMIESZKUJE RODZINA WIELODZIETNA 
 
 

 

 

Oświadczam, że w lokalu mieszkalnym ________________________________________________ 

zamieszkuje rodzina wielodzietna, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej 

Rodziny, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na 

utrzymaniu co najmniej troje dzieci.  

 

Przez dzieci będące na utrzymaniu rodzica, rozumie się:  

 dzieci, co do których rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej  

 dzieci, co do których rodzic nie jest ograniczony we władzy rodzicielskiej, 

 dzieci w wieku do 18 roku życia, lub do 26 roku życia jeżeli uczą się w szkole   

 

liczba osób dorosłych      _______________ 

liczba dzieci, pozostających na utrzymaniu  _______________ 

nr karty dużej rodziny     _______________ 

 

 

Oświadczam, że podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym. Zobowiązuję się do powiadomienia 

Spółdzielni w terminie 7 dni o każdej zmianie dotyczącej tego oświadczenia.  

 

 

 

_________________________________ 

czytelny podpis 
osoby składającej oświadczenie 

 

 
*załącznikiem do niniejszego oświadczenia jest Klauzula informacyjna 



załącznik do oświadczenia dla osób posiadających prawo  
do lokalu, w którym zamieszkuje rodzina wielodzietna 

 
 
  

Klauzula informacyjna  
dla osób wypełniających „oświadczenie dla osób posiadających prawo lokalu,  

w którym zamieszkuje rodzina wielodzietna”: 
 
 

Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Zakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa 
ZASTAL z siedzibą w Zielonej Górze (65 – 119), przy ulicy Konstruktorów 28/2, zwana dalej 
„Administratorem” lub „Spółdzielnią”.  
 
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych (IOD), z którym można kontaktować się pod adresem 
siedziby Spółdzielni oraz e-mail: poczta@zsmzastal.pl we wszystkich sprawach dotyczących Pani /Pana 
danych osobowych.  
 
Zawarte w oświadczeniu dane są przetwarzane przez Zakładową Spółdzielnię Mieszkaniową ZASTAL                           
w celu ustalenia podstawy przysługiwania częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, na podstawie uchwały nr V.97.2019 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 lutego 2019 r.  
 
Dane zawarte w oświadczeniu mogą być przekazane podmiotom zewnętrznym.  
Prawa osób, których dane dotyczą: 
1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii 
2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych 
3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych 
4. prawo do usunięcia danych osobowych 
5. prawo do wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
 
 

 
 
Potwierdzam, że zapoznałem / zapoznałam się z klauzulą informacyjną.  
 
 
 
 
    -----------------------------      ----------------------------------------- 
                      data                     podpis 


