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Nazwisko, imię ............................................				………............, dn. ..............................
......................................................................
Adres ............................................................
......................................................................
Telefon .........................................................
Burmistrz Dębna
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 5
74-400 Dębno


                                                                               
Uzasadnienie..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Jestem w stosunku do zmarłej zmarłego stopień pokrewieństwa.............................................................................
Zamieszkuje w lokalu stale od dnia………………………………………………………………………………...
DANE O WNIOSKODAWCY I OSOBACH Z NIM ZAMIESZKAŁYCH – (wypełnia Biuro Meldunkowe)
Lp
Imię i nazwisko
Data urodzenia
Dane o zameldowaniu
Stosunek do wnioskodawcy
1.




2.




3.




4.




5.




6.




                                                                                                    
                                                                                                                   Potwierdzenie Biura Meldunkowego:


WYPEŁNIA ZARZĄDCA
Najemcą lokalu przy ul. .............................................................................., o który ubiega się wnioskodawca był..............................................................................................................................................................................
Na podstawie tytułu prawnego wydanego w dn. ..................................przez ..........................................................
...................................................................................................................................................................................
Mieszkanie (właściwe zakreślić):
¨	Położone w budynku mieszkalnym przeznaczonym do rozbiórki, remontu kapitalnego.
¨	Jest rozkładowe, przechodnie, kondygnacja (I, II, III, parter, oficyna).
¨	Składa się z:
................ pokoi o pow. m2 każdego pokoju: I ..................., II ..................., III .................., IV ...................., V ..................., IV ...................., razem pow. mieszkalna……………………………m2
kuchni nr I ...................., nr II .................., i innych pomieszczeń pomocniczych (wymienić jakie) ......................
...................................................................................................................................................................................
¨	Obejmuje pow. użytkową .................................... m2 , 
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Mieszkanie zajmowane jest:
¨	samodzielnie
¨	wspólnie w następujący sposób:
Lp
Imię i nazwisko najemcy
Nr pomieszczenia

Powierzchnia
Liczba osób we wspólnym gospodarstwie domowym
Dane o pomieszczeniach pomocniczych
1.	





2.	





3.	





4.	





5.	





Mieszkanie wyposażone jest w: instalację wodną, kanalizacyjną, gazową, co, wc, łazienkę, piece.*

Informacja o opłatach:
¨	nie ma zaległości
¨	zaległości na dzień....................wynoszą .........................................................zł, przy miesięcznym wymiarze ..............................+ odsetki..............................................................................zł.

Czy pobierane jest odszkodowanie za bezumowne zajmowanie lokalu?
Tak, Nie *

Czy skierowano do sądu sprawę o zapłatę zaległości i wydanie lokalu?
Tak, Nie*
*Niepotrzebne skreślić

Podając dane osobowe w zakresie: numeru telefonu i adresu e-mail wnioskodawca oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie ww. swoich danych osobowych w celu przekazywania przez Urząd informacji związanych z prowadzonym postępowaniem na podstawie z art. 6 ust. 1 lit a. 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 tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).


.............................................					.........................................................................
(podpis wnioskodawcy)	(podpis pracownika poświadczającego opisane informacje, pieczęć zarządcy)

Klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych
Zgodnie z art. 13, 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), zwanego dalej Rozporządzeniem, informuję, iż:
	Administratorem Pani/Pana danych jest Burmistrz Dębna;
	Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się za pomocą adresu: rodo@debno.pl;
	Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z prawem, tj. na podstawie: Art. 6 ust. 1 lit. c, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz art. 15 ust. 1 i następne ustawy o samorządzie gminnym;
	Gmina Dębno przetwarza dane osobowe radnych, co do których istnieje obowiązek prawny ich podania;
	Gmina Dębno nie przetwarza szczególnych kategorii danych radnych;
	Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
	Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 (Dz. U. z 2011, poz. 67) w sprawie instrukcji kancelaryjnej , jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów państwowych oraz ustawy o samorządzie gminnym;
	Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

Posiada Pani/Pan:
	Prawo dostępu do danych osobowych;
	Prawo do sprostowania danych – art. 16 RODO
	Prawo ograniczenia przetwarzania – art. 18 RODO
	Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – art. 21 RODO;
	Prawo do cofnięcia zgody, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, lub art. 9, ust. 2 lit. a RODO.
	Prawo do przenoszenia danych – art. 20 RODO;
	Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
	Podane dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie wobec nich profilowania.



