
       
..............................………….
                      (miejscowość, data)

..............................................................................  
                                 (imię, nazwisko właściciela)

...............................................................................
                                       (adres)

...............................................................................
                   (nr telefonu, e-mail)

             Wspólnota Mieszkaniowa

przy ul. …………………………..

w Rybniku                                            

Zarządca :
HOSSA Sp. z o.o.
44-200 Rybnik, ul. B. Chrobrego 6

Wniosek
o wydanie warunków dotyczących zmiany sposobu ogrzewania

Wnoszę o wydanie warunków dotyczących zmiany sposobu ogrzewania z węglowego na

ogrzewanie  gazowe*/elektryczne* w  mieszkaniu  położonym  w ……………………..  przy  ul.

……………………………. nr ……, stanowiącym moją własność.

Do wniosku dołączam opinię kominiarską.

Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz.  Urz.  UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
w celu realizacji wniosku o wydanie warunków dotyczących zmiany sposobu ogrzewania.

...........................................
(podpis właściciela/i)

* niepotrzebne skreślić

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest HOSSA Spółka z o.o. z siedzibą w Rybniku  44-200, ul. Bolesława Chrobrego 6,
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – admin@hossa.rybnik.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania warunków dotyczących zmiany sposobu ogrzewania – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do prawidłowego wypełniania obowiązku prawnego przez administratora,
6) Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo            
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji składanego wniosku.


