
□ - właściwe zaznaczyć 

Załącznik nr 1 do Ogłoszenia Wójta Gminy Wydminy z dnia 17.11.2022 r. 
 

WNIOSEK  

O ZAWARCIE UMOWY NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO  

BUDOWANEGO PRZY UL. DWORCOWEJ W WYDMINACH  

PRZEZ SIM KZN-PÓŁNOC SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE 

 

        Wydminy, dnia  ……………………….. 

Nazwisko ………………………………………. 

Imię …………………………………………….. 

Adres zamieszkania ……………………………. 

………………………………………………….. 

Nr. telefonu ………………………………….…. 

PESEL __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

        WÓJT GMINY WYDMINY 

        Plac Rynek 1/1 

        11-510 Wydminy 

Do wspólnego zamieszkiwania zgłaszam nw. osoby: 

Lp. Imię i nazwisko PESEL Stopień 

pokrewieństwa 

Adres zamieszkania 

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

 

Wnioskuję o umożliwienie najmu lokalu mieszkalnego: 

□  jednopokojowego 

□  dwupokojowego; 

□  trzypokojowego; 



Deklaruję gotowość wpłaty partycypacji w kosztach budowy mieszkania w wysokości 20% 

wartości mieszkania w terminie podanym przez SIM KZN-Północ Spółka z o.o. z siedzibą 

w Olsztynie.  

 

Oświadczam, że zostałem powiadomiony o obowiązku wpłacenia kaucji zabezpieczającej 

w wysokości 12 – krotnego miesięcznego czynszu w dniu zawarcia umowy najmu.  

          

 

         ………………………………………………. 

          (czytelny podpis Wnioskodawcy)
 

 

Informacja: 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (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) zwane dalej RODO informuję, iż: 

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN - Północ 

Spółka z o.o., ul. Dąbrowszczaków 21, lok. 430, 10-542 Olsztyn. 

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem e-mail: 

iod@simkznpolnoc.pl. Z IOD można kontaktować się we wszystkich sprawach oraz dylematach związanych 

z ochroną danych osobowych. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach: 

- realizacji podania, wniosku, skargi oraz innego złożonego pisma, a po realizacji wskazanego celu 

wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), 

- wykonania innych zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy 

publicznej powierzonej Administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO), 

- przetwarzanie szczególnej kategorii danych związanych z ważnym interesem publicznym, na podstawie 

prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, które są proporcjonalne do wyznaczonego celu, nie 

naruszają istoty prawa do ochrony danych i przewidują odpowiednie i konkretne środki ochrony praw 

podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą (art. 9 ust. 2 lit. g RODO), 

- w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie udzielonej 

zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO). 

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych otrzyma Pani/Pan podczas pierwszej czynności 

w ramach prowadzonego postępowania.  

4. Odbiorcami do których mogą być przekazane Pani/Pana dane osobowe będą strony i uczestnicy 

postępowań lub organy właściwe do załatwienia wniosku na mocy przepisów prawa. Odrębną kategorię 

odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty uprawnione do obsługi doręczeń oraz 



podmioty, z którymi administrator zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych 

w Urzędzie systemów informatycznych. 

5. Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe do chwili załatwienia sprawy, w której zostały one 

zebrane, a następnie – przez okres wskazany w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 

stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji 

w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 

 W przepadku danych przetwarzanych na podstawie zgody będą one przechowywane do czasu jej 

wycofania.  

6. Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu prawo do: 

- dostępu do swoich danych osobowych o ile odpowiedni przepis prawa nie stanowi inaczej; 

- sprostowania swoich danych osobowych o ile odpowiedni przepis prawa nie stanowi inaczej ; 

- żądania usunięcia swoich danych osobowych o ile odpowiedni przepis prawa nie stanowi inaczej ; 

- żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych o ile odpowiedni przepis prawa nie stanowi 

inaczej; 

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych; 

- wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa); 

- jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na 

przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność  

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym, w zakresie realizacji 

obowiązków nałożonych na administratora. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak 

możliwości merytorycznego załatwiania Pani/Pana sprawy. Podanie dodatkowych danych, nie wynikających 

z przepisów prawa (np. nr telefonu, adres poczty elektronicznej) jest dobrowolne, brak ich podania 

uniemożliwi wykorzystanie tych danych do celów kontaktowych lub informacyjnych. 

8. Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 

9. Pani/Pana dane nie będą uczestniczyć w zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji i nie będą profilowane. 

        

         ………………………………………………. 

          (czytelny podpis Wnioskodawcy)
 

 

Załączniki do wniosku: 

1. Deklaracja o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym na gospodarstwo domowe. 

2. Oświadczenie o braku tytułu prawnego do budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub 

lokalu mieszkalnego na terenie Gminy Wydminy. 

3. Kryteria oceny punktowej. 

4. Zobowiązanie o rozwiązaniu umowy najmu lokalu komunalnego oraz jego opróżnienia.  


