………………………………………………
imię i nazwisko, pesel, stan cywilny

………………………………………………
imię i nazwisko, pesel, stan cywilny

………………………………………………
adres zamieszkania / korespondencyjny

………………………………………………
telefon kont.

WNIOSEK O NAJEM LOKALU MIESZKALNEGO
W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM
Ja, niżej podpisana/y, zgłaszam chęć do objęcia na prawach najmu lokal mieszkalny nr ……….. przy
ul. .……………………………………….… w …………………………… w trybie bezprzetargowym.
Potwierdzenie zakładu pracy o zatrudnieniu wnioskodawcy/ów.
Lp.

Nazwisko i imię

Data
urodzenia

Wynagrodzenie miesięczne brutto z ostatnich
3 m-cy, potwierdzone przez zakład pracy

Oświadczam/y, że:
1. znany jest mi stan techniczny lokalu mieszkalnego o który się ubiegam i przyjmuje go bez
zastrzeżeń. Wszelkie prace remontowe przeprowadzę we własnym zakresie i na własny koszt
wraz z uzupełnieniem niezbędnego wyposażenia lokalu.
2. zapoznałam/em się z obowiązującym w Spółdzielni Regulaminem „ ustalania
pierwszeństwa w zawarciu umowy przyznającej prawo do lokalu w zasobach
Hutniczo-Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz pracy Komisji Przetargowej ”
i przyjmuję go bez zastrzeżeń.
3. zobowiązuję się w terminie 14 dni od uzyskanej zgody na zawarcie umowy na w/w lokal
mieszkalny do wniesienia wymaganej kaucji mieszkaniowej w kwocie: ……………………….… zł.
oraz kosztów związanych z wydaniem umowy najmu.
4. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z obowiązującym od 25
maja 2018r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (zwany RODO) w zakresie realizacji złożonego wniosku.

data ..............................

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

Podpis przyjmującego wniosek
…………………………………
* niepotrzebne skreślić

/podpis wnioskodawcy/ów/

1.

a)

Hutniczo-Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Katowicach, ul. Gliwicka 65, zwana dalej jako Administrator
Danych.
Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować pod adresem iod@hgsm.pl.
Dane osobowe podane we wniosku będą przetwarzane celem, jego weryfikacji, a po pozytywnym jego rozpatrzeniu celem
zawarcia i realizacji umowy najmu.
Dane osobowe Najemcy będą przetwarzane:
w celu wykonania umowy [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 b) 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, zwane dalej Rozporządzeniem] przez okres jej
trwania, oraz później:
w celach wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesów realizowanych przez Wynajmującego, co oznacza w
szczególności obsługę, dochodzenie i obronę przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z podpisaną umową przez okres do
wygaśnięcia tych roszczeń,
w celach wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Wynajmującym, w szczególności obowiązków rachunkowych i
podatkowych przez okres przewidziany w odpowiednich przepisach prawa. [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 c) Rozporządzenia –
wykonanie obowiązku nałożonego przepisami prawa]
Podanie przez Najemcę danych osobowych jest konieczne do zawarcia umowy. Ich niepodanie uniemożliwi zawarcie umowy.
Dane osobowe Najemcy mogą być ujawnione na rzecz odbiorców, tj. podmiotów współpracujących z Wynajmującym, na
podstawie zawartych przez niego umów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i wyłącznie w zakresie niezbędnym do
realizacji tej umowy.
Zgodnie z Rozporządzeniem Najemcy przysługuje :
Prawo dostępu do swoich danych i otrzymania ich kopii;

b)

Prawo do sprostowania (poprawy) swoich danych;

c)

Prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie wynika z obowiązku prawnego lub
sprawowania władzy publicznej;

d)

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
Ponadto każda osoba do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych na niewłaściwe przetwarzanie jej
danych.
Żądania, oświadczenia i wszelką korespondencję dotyczącą danych osobowych należy przesłać w formie pisemnej na podany
adres Administratora danych.

2.
3.
4.
a)

b)
c)
5.
6.
7.

8.
9.

