
 

 

Nr sprawy …………………………………….                        Data wpływu……………………………………… 
   (wypełnia Urząd)                                                        (wypełnia Urząd)                                                

 

 

DANE OFERENTA:  

    

……………………………………… 
               Imię i nazwisko 

……………………………………… 

         Adres zamieszkania 

……………………………………… 

                  Nr telefonu 

OFERTA 

w sprawie przydziału do remontu na koszt najemcy lokalu mieszkalnego, umieszczonego w 

wykazie w miesiącu ………………………. 2022 r., położonego w Brzegu przy ul.:  

 

1. ……………………………………… nr budynku …………… nr lokalu ..………… 

2. ……………………………………… nr budynku …………… nr lokalu ..………… 

3. ……………………………………… nr budynku …………… nr lokalu ..………… 

4. ……………………………………… nr budynku …………… nr lokalu ..………… 

5. ……………………………………… nr budynku …………… nr lokalu ..………… 

6. ……………………………………… nr budynku …………… nr lokalu ..………… 

 Posiadam uprawnienia do przydziału lokalu (właściwe uzupełnić): 

1. Lista uprawnionych do zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony, poz. nr ……….………. 

2. Lista uprawnionych do zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu, poz. nr ……………………... 

3. Inne przypadki zawarcia umowy najmu ……………………………………………………………....... 

 

Liczba osób w gospodarstwie domowym ubiegającym się o najem lokalu: ……………………… 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych 

w niniejszym formularzu przez Zarząd Nieruchomości Miejskich z siedzibą w Brzegu, 

ul. B. Chrobrego 32 w celu  rozpatrzenia wniosku. 

 

 

………………………………..  
                         Podpis oferenta 
 
Załączniki: 
Załącznik Nr 1 Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych. 

 



Załącznik Nr 1 

Klauzula informacyjna 

 dotycząca przetwarzania danych osobowych 

  Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z 27.04.2016 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), 

informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Nieruchomości Miejskich w Brzegu. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest możliwy pod nr tel. 77 40 45 059 lub za 

pomocą adresu: iodo@znmbrzeg.pl. 

3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody. 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są: 

a) w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze; 

b) w celu realizacji umów zawartych z kontrahentami ZNM; 

c) na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych do celu dla jakiego zgoda 

została wyrażona (art.6 ust 1 lit. a RODO). 

5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być organy uprawnione na podstawie 

powszechnie obowiązującego prawa, jak również inne podmioty, które na podstawie stosownych 

umów podpisanych z ZNM przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest ZNM.  

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu obowiązującej umowy, a po tym 

czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego 

prawa. 

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana  danych osobowych przysługują Pani/Panu prawo do 

żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania.  

8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na 

przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do 

cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.  

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzania w ZNM Pani/Pana 

danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. 

10. Podanie przez Panią /Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę 

przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. 

11. Nie będzie Pani/Pan podlegać decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowany (bez 

udziału człowieka). Pani/ Pana dane osobowe nie będą również wykorzystywane do profilowania. 

mailto:iodo@znmbrzeg.pl

