(PIECZĄTKA NAGŁÓWKOWA)

Nr sprawy EL ….............................................

Legnica, dn...................................................

WNIOSEK O NAJEM
socjalny lokalu*
lokalu na czas nieoznaczony*
I. Wypełnia wnioskodawca:
1. Nazwisko i imię..........................................................................................PESEL.......................................................
2. Adres zamieszkania.............................................................., Nr telefonu.....................................................................
Oświadczam, że ubiegam się o najem lokalu dla niżej wymienionych osób:
LP

Stopień pokrewieństwa lub
powinowactwa w stosunku do
wnioskodawcy

Nazwisko i imię

1

Rok urodzenia

Adres i data zameldowania na pobyt stały/czasowy
od..........do..........

wnioskodawca

2
3
4
5
6
7
8
9
10
Oświadczam, że wraz ze mną w ww. lokalu zamieszkują:
1).................................................................................., 8)................................................................................,
2).................................................................................., 9)................................................................................,
3).................................................................................., 10)..............................................................................,
4).................................................................................., 11)...............................................................................,
5).................................................................................., 12)..............................................................................,
6).................................................................................., 13)..............................................................................,
7).................................................................................., 14)...............................................................................
Oświadczam, że: wyrażam/nie wyrażam* zgodę/y na przetwarzanie danych osobowych ujętych w niniejszym wniosku oraz podawanie do publicznej
wiadomości niezbędnych moich danych osobowych w celu ustalenia mojej sytuacji lokalowej oraz ustalenia kolejności wyboru osób, z którymi umowy
najmu powinny być zawierane, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenie o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.-RODO.
zostałem/am poinformowany/a, że moja zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być w każdej chwili bezwarunkowo cofnięta.
…..........................................................................................
data i czytelny podpis wnioskodawcy

…........................................................................................
data i czytelny podpis osoby przyjmującej wniosek

II.WYPEŁNIA WYNAJMUJĄCY (ZARZĄDCA, WŁAŚCICIEL) (dotyczy miejsca zamieszkania wnioskodawcy)
Tytuł prawny do lokalu mieszkalnego położonego przy ul. ....................................................................................................
o powierzchni mieszkalnej ....................................
i powierzchni użytkowej ........................................
posiada/ją: ..............................................................................................................................................
Liczba osób zamieszkujących w lokalu wynosi ……………………., tj.:
1........................................................................................

8...........................................................................................

2........................................................................................

9...........................................................................................

3........................................................................................

10.........................................................................................

4........................................................................................

11.........................................................................................

5........................................................................................

12.........................................................................................

6........................................................................................

13.........................................................................................

7........................................................................................

14.........................................................................................

….................................................................................................................................
data, pieczęć i czytelny podpis wynajmującego (zarządcy, właściciela itp.)

III. Sposób rozpatrzenia wniosku

pozytywnie*

negatywnie*

uzasadnienie
......................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................

______________________
* niepotrzebne skreśli

..........................................................................................................
data, podpisy osób rozpatrujących wniosek

OBJAŚNIENIA:
Za dochód uważa się dochody opodatkowane pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia
społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne. Za dochód uważa się dochody, o których mowa w art. 3 pkt 1
ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych, w szczególności: dochody opodatkowane osiągane np.z tytułu umowy o pracę, zlecenia, o dzieło,
dochody z działalności gospodarczej, dochody z gospodarstwa rolnego, świadczenia z tytułu funduszu alimentacyjnego, świadczenia rodzicielskie, świadczenia
emerytalno – rentowe (dochodem jest kwota netto), alimenty, zasiłek macierzyński, zasiłki chorobowe. Do dochodu nie wlicza się m.in.: świadczeń z urzędu pracy,
zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, świadczeń opiekuńczych, świadczeń wychowawczych, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, świadczeń
z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego, dodatku dla sieroty zupełnej, dodatku pielęgnacyjnego, świadczeń uzupełniających dla
osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, dodatkowych rocznych świadczeń pieniężnych dla emerytów i rencistów tzw. trzynastki, nieopodatkowanej
pomocy rodzinie i tzw. prac dorywczych, alimentów świadczonych na rzecz innych osób ( spoza gospodarstwa domowego wnioskodawcy ).

Obowiązek informacyjny zgodny z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO:
1) administratorem danych osobowych wnioskodawcy jest Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Legnicy,
ul. Zielona 7, zwany dalej ZGM;
2) w sprawach związanych z danymi wnioskodawcy proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail
amarchwicka@zgm.legnica.pl, tel. 606 916 651;
3) dane osobowe wnioskodawcy przetwarzane będą w celu ustalenia jego sytuacji lokalowej oraz ustalenia kolejności
wyboru osób, z którymi umowy najmu powinny być zawierane, na podstawie dobrowolnej zgody wnioskodawcy - na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
4) podane przez wnioskodawcę dane osobowe będą udostępniane: właścicielowi nieruchomości i organom publicznym;
5) podane przez wnioskodawcę dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
6) dane osobowe wnioskodawcy będą przechowywane przez czas określony w instrukcji kancelaryjnej ZGM;
7) wnioskodawca posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wnioskodawcy
przed jej cofnięciem – na podstawie art. 15-21 RODO;
8) wnioskodawca posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż
przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. - RODO;
9) podanie przez wnioskodawcę danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne dla celów związanych z nawiązaniem
umowy o najem lokalu mieszkalnego; wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkować będzie
niemożliwością uzyskania najmu.
10) dane wnioskodawcy nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

