
PGM – BSL.VIIA
BIURO SPRAW LOKALOWYCH

obowiązuje od 01.03.2022 r.

                              Słupsk, dnia.......................

Nr ewidencyjny.....................

WNIOSEK O ZAMIANĘ LOKALU
ZA POROZUMIENIEM STRON

1. Nazwisko i imię: …................................................................................................................................
2. Adres zamieszkania: …..........................................................................................................................
3. Nr tel.: ....................................................................................................................................................
4. Charakterystyka zajmowanego lokalu:.
             a.   pow. użytkowa lokalu (m2) …………………………………………………………............
             b.   pow. mieszkalna (m2) ……………………………………………………………….............
             c.   ilość pokoi (przejściowe/rozkładowe) ...….........………………………………....................
             d.   kondygnacja ………………………………………………………………………...............
             e.   wyposażenie: kuchnia, łazienka, łazienka z wc, wc, wspólne wc i łazienka, wc na klatce
                   schodowej, przedpokój, spiżarka, garderoba, balkon
              f.   rodzaj ogrzewania …..............................................................................................................
              g.   stan techniczny: …..................................................................................................................
              h.   zadłużenie: …........................................................................................................................
              i.   ilość osób wspólnie zamieszkujących: …...............................................................................

5. Decyzja o przydziale wydana na czas: określony, nieokreślony.
6. Mieszkanie: komunalne, własne, spółdzielcze lokatorskie, spółdzielcze, własnościowe, 
STBS,WAM.

               
          

Oczekiwania:
1. Nowa powierzchnia: …............................
2. Ilość pokoi: …..........................................
3. Piętro: …..................................................
4. Dzielnica: …............................................
5. Typ budownictwa: …...............................
6. Rodzaj ogrzewania: ….............................

 Uwagi: 
…................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

…..............................................................
Czytelny podpis wnioskodawcy
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PGM – BSL.VII.A
BIURO SPRAW LOKALOWYCH

obowiązuje od 

Oświadczam, że wyrażam zgodę  na przetwarzanie moich danych osobowych (takie jak zbieranie,
utrwalanie,  przechowywanie,  aktualizowanie,  udostępnianie  i  usuwanie,  a  zwłaszcza  te,  które
wykonuje  się  w  systemach  informatycznych)  przez  Spółkę  Przedsiębiorstwo  Gospodarki
Mieszkaniowej Sp. z o. o. z siedzibą w Słupsku (ul.  Tuwima 4, 76-200 Słupsk) o numerze KRS:
0000108416  w zakresie:  imion,  nazwisk,  imion  i  nazwisk  rodziców,  nr  PESEL,  numerów i  serii
dokumentów tożsamości, daty i miejsca urodzenia, adresu zamieszkania, adresu korespondencyjnego,
adresu zameldowania, adresu email,  stanu cywilnego, stopnia pokrewieństwa, nr telefonu, a również
danych wrażliwych, ujawniających bezpośrednio lub w kontekście: dane o stanie zdrowia, nałogach
lub  dane  dotyczące  skazań  i  innych  orzeczeń  wydanych  w  postępowaniu  sądowym  lub
administracyjnym* w celu podjęcia działań zmierzających do zamiany lokali.

Wyrażam również zgodę na przetwarzanie wszelkich innych danych zawartych w dokumentach
przeze mnie przedkładanych.

Oświadczam również, że mam świadomość, iż podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne,
oraz że zgoda może być cofnięta w każdym czasie, jednak brak ich podania lub brak wyrażenia zgody
na ich przetwarzanie lub cofnięcie zgody skutkują brakiem możliwości realizacji umowy.

Podstawą przetwarzania danych są  w szczególności obowiązujące przepisy prawa.
W  przypadku  pytań  dotyczących  przetwarzania  danych  osobowych  prosimy  o  kontakt  

z inspektorem ochrony danych pod adresem: ido@pgm.slupsk.pl lub pod nr tel. 59 84 252 22.

*niepotrzebne skreślić

                                                                                                 ….....………………………………..
                                           (podpis osoby udzielającej zgody)
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