
Imię i nazwisko: …………………………………………… 

Adres:………………………………………………………. 

……………………………………………………………… 

Telefon kontaktowy:……………………………………….. 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

OKREŚLAJĄCE TYTUŁ PRAWNY DO NIERUCHOMOŚCI 

 

Dotyczy nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 

……………………………… położonej w …………………………………................................... 

Oświadczam, iż posiadam tytuł prawny do dysponowania nieruchomością, wynikający z:*  

 własności, 

 współwłasności (określenie udziału we współwłasności, wskazanie współwłaścicieli – imię i 

nazwisko lub nazwa, adres) 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

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

 dzierżawy, 

 użytkowania wieczystego, 

 trwałego zarządu, 

 inne formy prawne (np. pełnomocnictwo) ……………………………………………….  

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

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

Dokumentem potwierdzającym powyższy tytuł prawny do nieruchomości jest:** 

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

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

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: 

 

1. 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 z uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych), informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych 

osobowych jest Przedsiębiorstwo Komunalne „Nad Dłubnią” Sp. z o.o.  Dane kontaktowe do 

Inspektora Ochrony Danych Osobowych można otrzymać w siedzibie Spółki lub pod adresem: 

sekretariat@pkndiwanowice.pl 
2. Pani/Pana dane osobowe zawarte w niniejszym oświadczeniu będą przetwarzane wyłącznie w 

związku z realizacją celu, w jakim zostało złożone niniejsze oświadczenie oraz ewentualnej 

komunikacji z nim związanej. 



3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz dalej, przez 

okres 10 lat od momentu całkowitej deinstalacji przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego lub 

okres ewentualnego dochodzenia roszczeń  wynikających z umowy. 
4. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane: 

 dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator, w celu utrzymania 

ciągłości oraz poprawności działania systemów IT, 

 podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską w celu dostarczenia 

korespondencji, 
 upoważnionym z mocy prawa podmiotom na udokumentowany wniosek. 

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo 

wniesienia sprzeciwu. 
6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony 

danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym ogólnego Rozporządzenia 

o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, oraz adresu 

zamieszkania lub do korespondencji jest dobrowolne. Podanie przez Panią/Pana danych 

osobowych w postaci numeru telefonu oraz adresu e-mail ma na celu jedynie ułatwienie kontaktu 

z Panią/Panem. 
 

 

Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, 

zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość 

danych zamieszczonych powyżej. 

 

 

………………………………………..  …………………………………… 

      (miejscowość, data)                                    (podpis) 

 

 

 
* Odpowiednie zaznaczyć 
**Wskazać dokument z którego wynika tytuł prawny do nieruchomości ( np. nr aktu notarialnego, kancelaria, data 

zawarcia, księga wieczysta itp 


