…......................dnia............................
….................................................
(imię i nazwisko)
….................................................
(adres zamieszkania)
….................................................
(nr telefonu)
WNIOSEK
o przydział lokalu socjalnego
Proszę o przydzielenie lokalu socjalnego dla mnie i niżej wymienionych osób:
Lp.

Nazwisko i imię

Stosunek
pokrewieństwa

Adres zamieszkania

Świadomy odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznanie wynikające z art. 233§ 1 kodeksu
karnego, oświadczam, że:
1)Nie posiadam- nie posiadamy tytułu prawnego do innego lokalu socjalnego.
2)Nie posiadamy uprawnień do innego lokalu socjalnego.
1.Zamieszkuję w lokalu (adres)...................................................................................................
a)dane osoby posiadającej tytuł prawny do tego lokalu ….........................................................
b)w charakterze członka rodziny najemcy …..............................................................................
c)właściciela lokalu /domu w którym:.........................................................................................

najemcą/właścicielem jest:...........................................................................................................
stopień pokrewieństwa ….............................................................................................................
wspólnie z nim zamieszkuje stale w lokalu łącznie: …................................ osób tj:

Lp.

Nazwisko i imię

Stopień pokrewieństwa
i
charakter zamieszkania

Uwagi

2.Opis mieszkania:
a) liczba pokoi ….............., każdy o powierzchni w m2: 1/ …...... 2/ …....... 3/ …....,
4/......... 5/.........
b)kuchnia o powierzchni ….... m2 oraz inne pomieszczenia przynależne
…...................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
c)powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego ….......................................................................
d)pomieszczenia do wspólnego użytkowania…...........................................................................

e)powierzchnia mieszkalna przypadająca na 1 osobę w lokalu mieszkalnym wynosi................
f)zamieszkiwany lokal wyposażony jest w następujące instalacje i urządzenia
…..................................................................................................................................................
…..................................................................................................................................................
3.Informacja o sytuacji materialnej:
Informuję, że w okresie 3 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku łączne
przychody
(opodatkowane i nieopodatkowane) brutto moje i wymienionych członków rodziny
wynosiły............... zgodnie z zaświadczeniem załączonym do wniosku oraz że jestem
zatrudniona
na czas nieoznaczony* /oznaczony*........................................................

…...............................
podpis wnioskodawcy
* niepotrzebne skreślić

Informacja o ochronie danych osobowych
Szanowni Państwo,
z dniem 25 maja 2018 r. zmieniają się obowiązujące przepisy z zakresu ochrony danych osobowych. Zaczyna bowiem
obowiązywać Ogólne Rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych („RODO”).
W tej informacji przedstawiamy najważniejsze zagadnienia dotyczące przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych:
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA
Administratorem jest Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka, mający siedzibę w Rawie Mazowieckiej (96-200) przy pl.
Piłsudskiego 5.
DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA
Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email um@rawamazowiecka.pl lub pisemnie na adres
siedziby administratora.
DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych
osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez email iod@rawamazowiecka.pl, pisemnie
na adres siedziby administratora lub pod numerem telefonu Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka 46 8144711.
PODSTAWA PRAWNA
Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie:
- art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane
dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
- art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze;
- art. 6 ust. 1 lit. d RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub
innej osoby fizycznej;
- art. 6 ust. 1 lit. e RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub
w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
Informujemy, że Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i
organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą,
zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami

