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OŚWIADCZENIE KLIENTÓW AGENCJI 
 

………………………………………………………………………………………………………… 
/Adres zajmowanego lokalu/ 

 
I. Oświadczam, że w ww. lokalu zamieszkują: 

1.  
           

 

Żołnierz                                          �  

Rencista lub emeryt wojskowy      �  

Imię i nazwisko  PESEL Inna osoba                                      �  

2.  
           

 

Żołnierz                                          �  

Rencista lub emeryt wojskowy      �  

Imię i nazwisko  PESEL Inna osoba                                      �  

3.  
           

 

Żołnierz                                          �  

Rencista lub emeryt wojskowy      �  

Imię i nazwisko  PESEL Inna osoba                                      �  

4.  
           

 

Żołnierz                                          � 
Rencista lub emeryt wojskowy      � 

Imię i nazwisko  PESEL Inna osoba                                      � 

 5.  
           

 

Żołnierz                                          �  

Rencista lub emeryt wojskowy      �  

Imię i nazwisko  PESEL Inna osoba                                      �  
 

II. Oświadczenie osób pełnoletnich o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie 
przekazanego adresu e-mail i numeru telefonu. 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych Agencji Mienia Wojskowego w zakresie przekazanego adresu 
e-mail i numeru telefonu wyłącznie w celach związanych z użytkowanym lokalem mieszkalnym: 
 
Ad. 1. ……………………………………………………………………   .………………………...… 

e-mail i nr telefonu oraz adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż ww. adres            data i czytelny podpis 
 

Ad. 2. ……………………………………………………………………   .………………………...… 
e-mail i nr telefonu oraz adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż ww. adres            data i czytelny podpis 
 

Ad. 3. ……………………………………………………………………   .………………………...… 
e-mail i nr telefonu oraz adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż ww. adres            data i czytelny podpis 
 

Ad. 4. ……………………………………………………………………   .………………………...… 
e-mail i nr telefonu oraz adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż ww. adres            data i czytelny podpis 
 

Ad. 5. ……………………………………………………………………   .………………………...… 
e-mail i nr telefonu oraz adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż ww. adres            data i czytelny podpis 
 
 

III. Oświadczenie osób pełnoletnich o wyrażeniu zgody na otrzymywanie z Agencji Mienia Wojskowego 
powiadomień w formie SMS/e-mail. 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przesyłanie przez Agencję powiadomień na podany powyżej adres e-mail oraz numer 
telefonu. W razie zmiany numeru telefonu/e-mail powiadomię o tym Agencję. Zastrzegam sobie prawo wycofania 
oświadczenia, w wyniku czego Agencja, utraci prawo do przesyłania ww. powiadomień na mój numer telefonu/e-mail, 
począwszy od siódmego dnia po otrzymaniu pisemnego zawiadomienia o wycofaniu oświadczenia. 
Przyjmuję do wiadomości, że wszelkie treści przekazywane za pośrednictwem komunikatów SMS/e-maila mają wyłącznie 
charakter informacyjny i nie wywołują skutków prawnych, dla osiągnięcia których przepisy prawa wymagają zachowania 
formy pisemnej. Przyjmuję do wiadomości, że Agencja nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w działaniu systemu 
wynikłe z winy operatora telefonii komórkowej, za pośrednictwem którego komunikaty SMS są wysyłane oraz niepoprawne 
działanie serwisów e-mail i systemów antyspamowych u dostawców tych usług. 
 
Ad. 1 ……………………… Ad. 2 ……………………… Ad. 3. ……………………..  

data i czytelny podpis                         data i czytelny podpis         data i czytelny podpis 

 
 
Ad. 4 ……………………… Ad. 5 ………………………   
                       data i czytelny podpis                         data i czytelny podpis   
                             

IV. Oświadczam, że:  
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Wyrażam zainteresowanie korzystaniem z prowadzonego przez Agencję systemu informacyjnego „SALDO”. 
 

� Tak   � Nie  �  Korzystam i nadal jestem zainteresowany(a)   …………………………………………… 
                                                                                      data i czytelny podpis 

 
 „SALDO” jest systemem, dzięki któremu użytkownik może uzyskać informację o aktualnym wymiarze opłat, 
ilości osób, od których naliczane są opłaty, o wpłatach, naliczeniach, rozliczeniach i korektach opłat  
za użytkowany lokal w dyspozycji Agencji. Dostęp do systemu „SALDO” jest darmowy i jest on realizowany 
przez stronę internetową znajdującą się pod adresem: https://saldo.amw.com.pl 
W przypadku wyrażenia zainteresowania korzystaniem z systemu „SALDO” (zakreślenia kwadratu nr 1), 
pracownik Oddziału Regionalnego Agencji skontaktuje się z Panem/Panią w celu aktywowania indywidualnego 
konta systemowego. 
Agencja obsługuje również wnioski/pisma z wykorzystaniem platformy e-PUAP więcej informacji na stronie 
www.amw.com.pl   
 
Agencja Mienia Wojskowego informuje, że: 

1. Administratorem danych osobowych, powierzonych przez Pana/Panią jest Agencja Mienia Wojskowego  
w Warszawie ul. Nowowiejska 26A, 00 - 911 Warszawa, www.amw.com.pl;  

2. przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, gdyż jest 
niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; 

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji uprawnień i obowiązków wynikających  
z dyspozycji art. 21 w zw. z art. 24 ust. 5, art. 26, art. 37, art. 38, art. 41 i 41 a, art. 48 b - d ustawy  
o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP; 

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być powierzone do przetwarzania przez AMW TBS „Kwatera” Sp. z o.o.;  
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu 

Administratora; 
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych w siedzibie Dyrektora Oddziału 

Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w …………………., ul. ……………, …-… …….………… 
obsługującego Pana/Pani sprawę, prawo ich sprostowania lub uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu, wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi  
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

7. dodatkowo w zakresie udzielonej zgody do przetwarzania Pana/Pani danych osobowych przysługuje również 
prawo cofnięcia zgody. 
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: poprzez pocztę elektroniczną na adres: iod@amw.com.pl  
lub listownie Biuro Prezesa Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie ul. Nowowiejska 26A, 00 - 911 
Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”. 
Oświadczam, że przyjąłem/am powyższą informację o przetwarzaniu moich danych osobowych przez Agencję 
Mienia Wojskowego w Warszawie ul. Nowowiejska 26A, 00 - 911 Warszawa: 
 
 

………………………………………………………    
                 data i czytelny podpis/podpisy 

 
 

 


