
………………………………………………...                        Biskupiec, dnia ......................... 

 

( imię i nazwisko składającego oświadczenie)                       

 

Adres: ............................................................. 

 

.......................................................................... 

 

………………………………………………. 
nr tel. 

 

 

OŚWIADCZENIE 
 

 

                  Uprzedzona/y/ o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1, 1a K.K. który brzmi  

„ Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w 

innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy , zeznaje nieprawdę lub zataja 

prawdę , podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat  8”. 

§ 1 a „ Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę z 

obawy przed odpowiedzialnością karną grożącą jemu samemu lub jego najbliższym , 

podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. (Dz.U. z 2018r , poz.1600  

z późn.zm. ) oświadczam , iż w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę  

złożenia wniosku o zawarcie umowy najmu lokalu z gminnego zasobu mieszkaniowego, tj w 

miesiącach ………….………………………………………….…….………………….…roku  

uzyskałem (-am) następujące dochody z tytułu : pracy dorywczej  , prowadzenia  działalności 

gospodarczej  

....................................................................................................................................................... 

 

....................................................................................................................................................... 

 

....................................................................................................................................................... 

 

Razem za okres ww. trzech miesięcy  :    ............................................................................ PLN 

 

 

 

 

                                                                        ............................................................................. 

                                                                        (podpis  osoby składającej oświadczenie) 

 

 

 



„KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH 

OSOBOWYCH” 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Gmina Biskupiec reprezentowana przez 

Burmistrza, al. Niepodległości 2, 11-300 Biskupiec. 

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z 

Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl. 

3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących 

przepisów prawa. 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji obowiązków prawnych 

ciążących na Administratorze. 

5. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych w celach, o których mowa w pkt 

4 odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty 

wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w 

zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz 

zawartych umów. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów 

określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy powszechnie 

obowiązującego prawa. 

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu 

następujące prawa: 

a. prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, 

ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach 

przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania Państwa danych oraz prawo do przenoszenia swoich danych; 

b. prawo do wniesienia skargi w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z 

naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia, do Prezesa Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

 


