
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

 

 Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i opublikowanie moich danych osobowych zgodnie  z art.6 

ust.1 lit. a, c  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27  kwietnia 2016 r.  oraz do 

przedkładania innych dokumentów obrazujących moją sytuację finansową, rodzinną i zdrowotną w zakresie 

niezbędnym do rozpatrzenia wniosku o najem lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy 

Miasta Włocławek. 

 

         ....................................... 
          podpisy 

Wyrażam zgodę na pozyskanie przez Administrację Zasobów Komunalnych informacji u Policji, Straży 

Miejskiej i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o braku interwencji wobec mnie i pozostałych osób objętych 

wnioskiem oraz pozyskanie dodatkowych informacji o sytuacji rodzinnej i socjalnej od administratorów 

budynków, MOPR, placówek oświatowych, do których uczęszczają moje dzieci zgodnie z obowiązującymi w 

tym zakresie przepisami. 

 

         ....................................... 
          podpisy 

Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 § l Kodeksu Karnego potwierdzam własnoręcznym 

podpisem prawdziwość danych zamieszczonych we wniosku. 

          

         ....................................... 
          podpisy 
         

Informujemy, że dane osobowe nie będą wykorzystywane do innych celów. 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) 
informujemy, że:  

1. Administratorem danych osobowych jest: Administracja Zasobów Komunalnych we Włocławku z siedziba przy ulicy 
Ostrowskiej 30,  87-800 Włocławek. 

2. Kontaktować się można z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) w Administracji Zasobów Komunalnych we  Włocławku poprzez 
adres e-mail:  iod@azk.wloclawek.pl, lub wysyłając zapytanie na powyższe dane adresowe Administracji Zasobów 
Komunalnych we Włocławku. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku i podjęcia działań mających na celu zamianę lokalu 
mieszkalnego, w oparciu o ustawę z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o 
zmianie Kodeksu cywilnego, na  podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 
27 kwietnia 2016 r.  

4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie 
przepisów prawa. 

5. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 
6. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną. 
7. Prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania,  usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia 
zgody w dowolnym momencie. 

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 

9.  Pani/Pana dane nie podlegają profilowaniu 
10.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi. 

 


