………………………………..

Biskupiec, ……….………………

imię i nazwisko najemcy

………………………………..
adres zamieszkania

………………………………..

Burmistrz Biskupca

………………………………..
nr pesel

………………………………..
nr telefonu

Wniosek
Na podstawie § 4 umowy najmu z dnia ……..…………..(*)wprowadzonego aneksem z dnia
……………… proszę o wyrażenie zgody na wspólne zamieszkiwanie ze mną……………………..
imię i nazwisko

……………………………………….. w gminnym lokalu położonym w …………………………...
nr pesel

…………………………….. na okres ……………………… miesięcy.
Uzasadnienie: ……….………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Aktualnie wyżej wymieniona osoba mieszka/przebywa tymczasowo(*) ……………………..……
………………………………………………………………………………………………………..
adres zamieszkania/pobytu

Stopień pokrewieństwa: ……………………………………………………

………………………………
podpis najemcy

(*) niepotrzebne skreślić

„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, 00193 Warszawa.

