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Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej  Sp. z o.o., 76-200 Słupsk, ul. Tuwima 4 
tel.+48 (59) 842 52 22 do 24, faks: +48 (59) 842 80 48,  
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Słupsk, dnia …....……………………… 

 

Imię i nazwisko  

Adres  

Telefon  PESEL            
 

 

WNIOSEK 

O ZAWARCIE UMOWY NAJMU LOKALU SOCJALNEGO 

NA PODSTAWIE WYROKU SĄDOWEGO 

 

W załączeniu przedkładam prawomocny wyrok sądowy, w którym określono uprawnienia 

do otrzymania lokalu socjalnego o sygnaturze akt ........................ z dnia ...................................... 

 

DANE OSÓB, KTÓRYM SĄD PRZYZNAŁ PRAWO DO LOKALU SOCJALNEGO 

l.p. Imię i nazwisko* Data urodzenia Stosunek pokrewieństwa 

wobec wnioskodawcy 
1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

* w przypadku, gdy o najem ubiega się osoba niepełnosprawna należy udokumentować niepełnosprawność 

Uzasadnienie………………………………………………………………………………….......... 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

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

...........................................................................................................................................................                   
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Oświadczenie wnioskodawcy: 
 
Oświadczam, że wyrażam zgodę  na przetwarzanie moich danych osobowych  (obejmujące jakiekolwiek operacje 

wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, 

udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych) przez Przedsiębiorstwo 

Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. z siedzibą w Słupsku ul. Tuwima 4, 76-200 Słupsk o numerze 

KRS:0000108416, w zakresie identyfikujących mnie: imion, nazwisk, imion i nazwisk rodziców, nr PESEL,  

numerów i serii dokumentów tożsamości, daty i miejsca urodzenia, adresu zamieszkania, adresu 

korespondencyjnego, adresu zameldowania, wysokości zadłużenia, stanu cywilnego, stopnia pokrewieństwa, nr 

telefonu, w tym także 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 przed zawarciem umowy najmu (stworzenie listy osób oczekujących na przydział lokalu, 

weryfikacji uprawnień oraz realizacji wniosku o najem lokalu) oraz wykonanie zawartej umowy najmu lokalu. 

Wiem, iż wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego celu  oraz, że mam prawo do 

odwołania zgody, a także wglądu w treść przetwarzanych danych osobowych, które mnie dotyczą, ich kontroli, 

uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, żądania usunięcia w każdym czasie. 

 

 

* niepotrzebne skreślić                                                                                                                                   

                                                                                                   

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

                   /czytelny podpis wnioskodawcy/ 


