WNIOSEK
o przyznanie dodatku mieszkaniowego
1. Wnioskodawca .................................................................................................................
(imię i nazwisko,nr PESEL albo numer dokumentu potwierdzającego tożsamość wnioskodawcy w przypadku braku numeru PESEL)

2. Adres zamieszkania wnioskodawcy …………………………………………………………..
3. Nazwa i siedziba zarządcy domu lub innej osoby uprawnionej do pobierania należności
za lokal mieszkalny ..........................................................................................................
4. Tytuł prawny do zajmowanego lokalu:
a) najem
b) podnajem
c) spółdzielcze prawo do lokalu (lokatorskie lub własnościowe)
d) własność lokalu w spółdzielni mieszkaniowej
e) własność innego lokalu mieszkalnego
f) własność domu jednorodzinnego
g) własność budynku wielorodzinnego, w którym zajmuje lokal
h) inny tytuł prawny
i) bez tytułu prawnego, ale oczekujący na dostarczenie przysługującego lokalu
zamiennego lub zawarcie umowy najmu socjalnego
5. Powierzchnia użytkowa lokalu............. w tym:
a) łączna powierzchnia pokoi i kuchni *) .............
b) powierzchnia zajmowana przez wnioskodawcę w przypadku najmu lub podnajmu
części lokalu ............
6. Liczba osób niepełnosprawnych:
a) poruszających się na wózku .........
b) innych, jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju .....
7. Sposób ogrzewania lokalu: centralne ogrzewanie - a) jest
b) brak**)
8. Sposób ogrzewania wody: centralnie ciepła woda - a) jest
b) brak**)
9. Instalacja gazu przewodowego
- a) jest
b) brak**)
10. Liczba osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego ***) ..............
11. Razem dochody gospodarstwa domowego .....................................
(według deklaracji)

12. Łączna kwota wydatków na mieszkanie za ostatni miesiąc ****) ………………………….
(według okazanych dokumentów)

Potwierdza zarządca budynku lub inna osoba uprawniona do pobierania należności za lokal
mieszkalny, pkt. 2-5, 7-9 ,12:
………………………………..................................................................
(podpis zarządcy lub osoby uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny)

………………………..

……………………..

(podpis przyjmującego)

(podpis wnioskodawcy)

*) w przypadku przekroczenia powierzchni normatywnej o 30%, ale nie więcej niż o 50% pod warunkiem,
że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej lokalu nie przekracza 60%,
**) niepotrzebne skreślić,
***) liczbę członków gospodarstwa domowego ustala się na dzień składania wniosku,
****) miesiąc poprzedzający miesiąc, w którym składany jest wniosek.

Klauzula informacyjna przy przetwarzaniu danych osobowych
osób ubiegających o dodatek mieszkaniowy
Spełniając obowiązek informacyjny towarzyszący zbieraniu danych osobowych art. 13 ust. 1 i 2
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dziennik Urzędowy Unii
Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. L 119/1) dalej RODO, uprzejmie informujemy, że:
1.
2.

3.

4.

5.
6.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Łomża z siedzibą Pl. Stary Rynek 14, 18-400 Łomża, email : prezydent@um.lomza.pl
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych z którym można skontaktować się
poprzez adres email a.kondraciuk@um.lomza.pl tel. 86 215 67 33 w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu ustalenia prawa do dodatku mieszkaniowego w
zakresie wskazanym w przepisach ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych i rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych, zgodnie z
art. 6 ust.1 lit c RODO przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
Administratorze;
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty i osoby realizującym politykę
mieszkaniowa Miasta Łomża oraz podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, organizacji międzynarodowej, lub do
państwa trzeciego;
Pani/Pana dane osobowe, będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu do którego zostały zebrane a następnie jako materiał archiwalny przez czas wynikający z przepisów dotyczących archiwizacji, tj ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym;

W związku z przetwarzaniem przysługuje Pani/Panu prawo do:
a. dostępu do treści swoich danych osobowych w przypadkach określonych w art. 15 RODO
b. żądania ich sprostowania (poprawiania), w przypadkach określonych w art. 16 RODO,
c. żądania usunięcia na zasadach określonych w art. 17 RODO
d.
poprawo żądania ograniczenia przetwarzania, w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
e. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w przypadkach określonych w art. 21 RODO;
f.
wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy
RODO;
8. Ze względu na fakt, iż jedyna przesłanką przetwarzania danych osobowych stanowi przepis
prawa nie przysługuje Pani/Panu* prawo do przenoszenia danych;
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne, aby
ustalić Pani/Pana prawo do dodatku mieszkaniowego;
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane

7.

Zapoznałem się z treścią powyższej klauzuli informacyjnej, i znane mi są przysługujące prawa
przy przetwarzaniu podanych danych osobowych w celach określonych w art. 3 powyższej
klauzury.
…..…………………………………….
Czytelny Podpis Wnioskodawcy

