
O Ś W I A D C Z E N I E  

WŁAŚCICIELA LOKALU MIESZKALNEGO 

 

1. Dane właściciela lokalu 

Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………... 

Adres lokalu: 96-500 Sochaczew  ul. …………………………………………….......................   

Adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres lokalu): 

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

Nr tel. podany dobrowolnie do kontaktu: ……………………………………………………… 

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

2. Dane dodatkowe/uzupełniające: 

Ilość osób zamieszkujących w lokalu wynosi ………  

Czy posiada Pan/Pani lub osoby zamieszkujące w lokalu Sochaczewską Kartę Rodziny                   

lub Sochaczewską Kartę Seniora 75+ (proszę wpisać znak X w odpowiedni kwadrat) 

 Sochaczewska Karta Rodziny                                              Sochaczewska Karta Seniora 75+ 

  

                  Tak                                                                          Tak  

 

                  Nie                                                                           Nie                       
 

K A R T A 

Imię i nazwisko posiadacza 
SOCHACZEWSKIEJ KARTY RODZINY 

Imię i nazwisko posiadacza  
SOCHACZEWSKIEJ KARTY SENIORA 75+ 

1. 1. 

2. 2. 

3. 3. 

4. 4. 

5. 5. 
Uwaga : Prosimy o załączenie kserokopii w/w kart. 

Podana w oświadczeniu ilość osób będzie weryfikowana z danymi z Urzędu Miejskiego             

w Sochaczewie. 

Złożenie oświadczenia niezgodnego ze stanem faktycznym może spowodować wszczęcie 

procedury z art. 233 k.k. 
Ja niżej podpisany/a wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w oświadczeniu                   

dla potrzeb SML-W w Sochaczewie w celu realizacji jej zadań statutowych w związku z ustawą z dnia 1 lipca 

2011 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. nr 224 poz. 1337) i przepisów powiązanych                          

oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit.  f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679                                        

z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochron, osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia derektywy 95/46/WE (określone jako R.O.D.O.) 

Jednocześnie oświadczam, że zgodnie z R.O.D.O. zostałem/am poinformowany/a o moich prawach: 

- prawie do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 

- prawie sprostowania (poprawiania) swoich danych, 

- prawie usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, 

- prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 

- prawie przenoszenia danych, 

- prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego.  

 

 

 

.…………………………………………                     Sochaczew, dnia …………………… 

(czytelny podpis składającego oświadczenie)  


