Załącznik nr 8 do do Zarządzenia Dyrektora nr 6/2018
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
w Czerwionce-Leszczynach z dnia 16.05.2018r.

……………..………....….................
(miejscowość, data)

………………………..............
(imię i nazwisko )

………………………..............
( adres zamieszkania)

………………………...............
( nr telefonu)

…............................................
( PESEL)

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, iż moje zadłużenie w kwocie ............................................................................
( wymaga potwierdzenia przez Referat Windykacji ZGM)

złotych, będące zadłużeniem z tytułu użytkowania lokalu mieszkalnego*/lokal użytkowego*
położonego w Czerwionce-Leszczynach przy ul.…………………………...................................
zobowiązuję się uregulować w …..........................ratach:
- od dnia.....................................................................................................................................
- do dnia......................................................................................................................................
- w wysokości...................................................złotych miesięcznie.
Uzasadnienie
Podać przyczyny wnioskowania.................................................................................................
…................................................................................................................................................
…................................................................................................................................................
…................................................................................................................................................
…................................................................................................................................................
…................................................................................................................................................
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w
Czerwionce- Leszczynach,ul. Ligonia 5C;
2. Z Inspektorem Ochrony Danych w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce- Leszczynach należy
kontaktowa się elektronicznie na adres: zgm.iod@czerwionka-leszczyny.com.pl (od 25 maja 2018r.);

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu podjęcia działań zgodnie ze złożonym wnioskiem na
podstawie art. 6 ust. 1 pkt. b;
4. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa;
5. Pani/Pana dane osobowe, nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej, tj.
do krajów działających poza Europejskim Obszarem Gospodarczym
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do załatwienia sprawy oraz do jej realizacji, a także w
zakresie w jakim jest to niezbędne dla wypełnienia usprawiedliwionych celów realizowanych przez
administratora danych w okresie załatwienia sprawy oraz po jej zakończeniu;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z
dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9. Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest warunkiem do załatwienia sprawy oraz do jej realizacji.
Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak
możliwości załatwienia sprawy oraz jej realizacji;
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie zautomatyzowanego
profilowania.

……………………………………
(data, podpis wnioskodawcy)

