Załącznik do karty usługi nr SO-17

WNIOSEK
o pokrywanie należności i opłat mieszkaniowych.
Dane osobowe wnioskodawcy:
Imię
Nazwisko

Numer PESEL

Miejsce zamieszkania: Ulica/Osiedle

Nr domu/mieszkania
Miejscowość

Kod pocztowy
-

Adres do korespondencji (należy podać, jeżeli korespondencja ma być doręczana na adres inny niż wskazany powyżej):
Ulica/Osiedle

Nr domu/mieszkania
Miejscowość

Kod pocztowy
-

Nr telefonu (podanie numeru telefonu nie jest obowiązkowe, ale ułatwi kontakt z wnioskodawcą).
+ 4
8

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Krakowskie Centrum Świadczeń ul.
Stachowicza 18, 30-103 Kraków
Na podstawie art. 131 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony
Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1459 z późn. zm.) wnoszę o pokrywanie należności z tytułu:
1) zajmowania lokalu mieszkalnego na podstawie umowy najmu*,
2) najmu lokalu mieszkalnego zajmowanego na podstawie decyzji administracyjnej*,
3) zajmowania spółdzielczego lokalu mieszkalnego typu lokatorskiego*,
4) zajmowania spółdzielczego lokalu mieszkalnego typu własnościowego*,
5) zajmowania lokalu mieszkalnego, stanowiącego przedmiot odrębnej własności w rozumieniu
przepisów o własności lokali, albo domu mieszkalnego, stanowiącego przedmiot własności
żołnierza*.
* właściwe zakreślić.
Do wniosku dołączam następujące dokumenty:

1) ……………………………………………………………………………………………
2) ……………………………………………………………………………………………
3) ……………………………………………………………………………………………
4) …………………………………………………………………………………………….
5) …………………………………………………………………………………………….
6) …………………………………………………………………………………………….

……………………………………………...
Podpis wnioskodawcy
INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Drogi Kliencie, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tzw. RODO)
informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane
osobowe, jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków.
Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu ustalenia prawa do pokrywania należności mieszkaniowych
z tytułu zajmowania lokalu.
Informujemy, że:
1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania,
ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy, dla potrzeb których zostały zebrane, a
następnie będą przechowywane u nas przez co najmniej 10 lat, po czym ulegną zniszczeniu.
3. Masz prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych do organu
nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.
5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości załatwienia Twojej sprawy.
6. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowi ustawa z dnia 21 listopada 1967 r.
o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

Ponadto informujemy, że masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją
szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail:
iod@um.krakow.pl
adres pocztowy: Wielopole 17a, 31-072 Kraków

