
          Załącznik nr 1  

  WYDMINY  …………………………   

  

Deklaracja o przystąpieniu do partycypacji  

Ja niżej podpisany/a: 

Imię …………………………………………. Nr PESEL …………………………………….  

Nazwisko …………………………………… Stan cywilny ………………………………….  

Imię ojca ………………………………...….. Nr kontaktowy ………………………………..  

Imię matki …………………………………... e-mail ………………………………………… 

Miejsce urodzenia ....……………….…….….  

Adres stałego zameldowania:  

miejscowość i kod pocztowy ……………………………….…………..………………………    

ulica i numer mieszkania………………………………………………………………………...  

Adres korespondencyjny:  

miejscowość i kod pocztowy ……………………………….…………..………………………    

ulica i numer mieszkania………………………………………………………………………...  

Legitymujący/a się dowodem  osobistym: seria .………………….  numer …………………...  

Wydanym przez …………………………………………………… w dniu …………………...  

  

Złożenie deklaracji nie daje gwarancji uzyskania mieszkania i nie jest zobowiązujące dla 

obu stron.  

  

OŚWIADCZAM, że będę partycypować w kosztach budowy mieszkania w Wydminach  

w Gminnym Programie Budowy Mieszkań Komunalnych “WŁASNY KĄT”, przy 

ul. Dworcowej/Ełcka  nr budynku ………., kondygnacja (piętro) ……….   

o powierzchni …………… m2, dla …………… osoby/osób i po zawarciu umowy  

partycypacyjnej wpłacę wymaganą kwotę stanowiącą 20,00 % planowanych kosztów  

przedsięwzięcia przypadających na 1m2 powierzchni mieszkania.  

Oświadczam, że zgodnie z art 6 ust. 1a i 1b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 
2016/679 z dnia 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 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie 
i opublikowanie danych osobowych tylko i wyłącznie w sprawach związanych z wynajmem mieszkania 
z PUKiZ Sp. z o.o..  

 
Ponadto zobowiązuję się zawiadomić PUKiZ Sp. z o.o. o każdej zmianie danych zawartych w deklaracji 
w terminie do 7 dni od jej powstania.  

                     

    

                …………………………………..  
                   (podpis osoby składającej deklarację)    

 



 

 

VI. Klauzula informacyjna administratora danych osobowych: 

Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Zieleni 

spółka z o.o. (dalej: PUKiZ) z siedzibą w Wydminach ul. Suwalska 20, 11-510 Wydminy 

 

Z administratorem wnioskodawca może kontaktować się listownie na adres Wydminach ul. 

Suwalska 20, 11-510 Wydminy, mailowo na adres: biuro@pukiz.pl, telefonicznie pod 

numerem 874210078 lub z powołanym przez nas inspektorem ochrony danych 

iod@wydminy.pl. Dane osobowe będą przetwarzane w celu określenia możliwości uzyskania 

lokalu mieszkalnego w Gminnym Programie Mieszkań Komunalnych „Własny Kąt” 

w Wydminach, sporządzania i podpisywania umowy o najem z dojściem do własności wg. 

odrębnych regulaminów. 

 

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest niniejszy wniosek  

Deklaracji o przystąpieniu do partycypacji w kosztach budowy (Art. 6 ust. 1 lit. a i b)RODO) 

 

Dane osobowe Odbiorcy usług, PUKiZ może przekazywać: 

• Osobom upoważnionym przez PUKiZ – pracownikom i współpracownikom, którzy 

muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki, 

• Podmiotom przetwarzającym – którym, na podstawie umowy powierzenia , zlecimy 

czynności wymagające przetwarzania danych, 

• Innym odbiorcom – np. kurierom, ubezpieczycielom, kancelariom prawnym, 

notariuszowi, firmom windykacyjnym, którzy wg. obowiązujących przepisów mogą 

żądać przekazania danych. 

 

Dane osobowe będziemy przetwarzać w okresie do czasu podpisania umowy własności 

lokalu tj. po okresie najmu, kiedy to nieruchomość zostanie przekazana aktem notarialnym 

na własność. 

Wnioskodawca ma prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

 

Wnioskodawca ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

 

 

Wydminy, dnia  ……………………………………………………… 

 

 

                              …………………………………………………….. 

     


