Załącznik nr 2 do Regulaminu ustalania i rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania wysokości opłat za
użytkowanie lokali w TSM.

W związku z ubieganiem się o zwolnienie z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w części opłaty od każdego członka rodziny zamieszkałego w nieruchomości, posiadającego Kartę
Dużej Rodziny, zgodnie ze stosowną uchwałą Rady Miejskiej w Tarnowie przedkładam poniższe
wymagane dane KARTY DUŻEJ RODZINY*

Adres lokalu …………….……………….……………………………………………………
1) Nazwisko i imię …………………………………………….……………………………………….
Nr karty ……………………………………………………..………………………………………..
Data ważności karty ………………………………………………………….…………...…………
2) Nazwisko i imię …………………………………………………………………………….……….
Nr karty ………………………………………………………………………………………….…..
Data ważności karty …………………………………………………...…………………….………
3) Nazwisko i imię …………………………………………………………………………………….
Nr karty ………………………………………………………...…………………….……………...
Data ważności karty …………………………………………...…………………….………………
4) Nazwisko i imię …………………………………………………………………….……………….
Nr karty …………………………………………………………………………….………………..
Data ważności karty …………………………………………….……………………….…………..
5) Nazwisko i imię ……………………………………………….…………………………….………
Nr karty ……………………………………………………….…………………………….……….
Data ważności karty ……………………………………………….……………………….………..
6) Nazwisko i imię …………………………………………………….……………………….………
Nr karty ……………………………………………………………….………………………..…….
Data ważności karty ………………………………………………………….………….…………..
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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), (Dz. Urz. UE L 119, z 4.5.2016, s.1, z późn. zm.) informuje się, iż:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest Tarnowska Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Tarnowie, ul. Sowińskiego
14, 33-100 Tarnów, reprezentowana przez Zarząd TSM.
 Podanie danych osobowych dotyczących posiadania Karty Dużej Rodziny (nazwisko, imię, nr karty, data ważności karty) jest
niezbędne w celu uzyskania zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w części ½ opłaty od każdego członka
rodziny zgodnie z Uchwałą Nr XIX/196/2015 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 29 grudnia 2015r. w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
(obowiązek prawny ciążący na ADO).
 Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych oraz prawo do sprzeciwu.
 Dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie na podstawie przepisów prawa (Urząd Miasta Tarnów)
 Dane osobowe zawarte w oświadczeniu będą przechowywane przez okres ważności oświadczenia, a w przypadku jego zmiany (w związku
z utratą ważności karty, sprzedaży lokalu, zgonu, zmiany adresu zamieszkania) będą przechowywane przez 6 lat.
 Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej, nie będą poddawane
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż
przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Spółdzielni pod adresem e-mail: iod@tsmtarnow.pl.

Tarnów, dnia …………………

………………………………
(czytelny podpis)

*UWAGA! W przypadku większej ilości osób należy wypełnić dodatkową kartę.

