
W celu wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Miejski Zarząd Obiektów 

Komunalnych w Kluczborku oraz ich umieszczenie na listach osób/rodzin uprawnionych do zawarcia 

umów najmu na lokale mieszkalne oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, należy skreślić 

niepotrzebną (oznakowaną szarym kolorem) część oświadczenia.  

 

OŚWIADCZENIE 

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych przez 

Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych w Kluczborku, ul. Wolności 1A, 46-200 Kluczbork, w celu 

zbadania uprawnień do najmu lokalu mieszkalnego należącego do mieszkaniowego zasobu Gminy 

Kluczbork. 
 

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody na publikowanie dotyczących mnie danych osobowych, 

tj. imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, ilość osób i rok złożenia wniosku na listach osób/rodzin 

uprawnionych do zawarcia umów najmu na lokale mieszkalne oraz w Biuletynie Informacji 

Publicznej.  
 

Przyjmuję do wiadomości, że dotyczące mnie dane osobowe zawarte w dobrowolnie 

złożonym przez mnie wniosku będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922). 
 

Przyjmuję również do wiadomości, iż w przypadku konieczności wykorzystania na moją 

korzyść zaświadczeń wydanych przez odpowiednie organy lub instytucje, nie dotyczących mojej 

osoby, zobowiązany(a) jestem do dostarczenia wraz z zaświadczeniem pisemnej zgody osoby, której 

dotyczy przedmiotowe zaświadczenie, na przetwarzanie danych dotyczących tej osoby.  
 

Oświadczam jednocześnie, iż przyjmuję do wiadomości, że: 

1) administratorem tak zebranych danych osobowych jest Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych w 

Kluczborku, ul. Wolności 1A, 46-200 Kluczbork, 

2) moje dane będą przetwarzane w celu zbadania uprawnień do najmu lokalu mieszkalnego 

należącego do mieszkaniowego zasobu Gminy Kluczbork,  

3) moje dane mogą być udostępnione innym podmiotom, tj. jednostkom budżetowym Gminy (m.in. 

Ośrodkowi Pomocy Społecznej, Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie), jednostkom 

administracji rządowej i samorządowej*, sądom i organom ścigania (policja, prokuratura), 

podmiotom zarządzającym mieszkaniowym zasobem (m.in. spółdzielniom mieszkaniowym, 

deweloperom) w celu zbadania uprawnień do najmu lokalu mieszkalnego należącego do 

mieszkaniowego zasobu Gminy Kluczbork, 

4) podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem 

możliwości rozpatrzenia sprawy mieszkaniowej, 

5) mam prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania wraz z prawem do kontroli 

przetwarzania danych zawartych w zbiorze zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922). 

 
* należy rozumieć jednostki na terenie kraju - urzędy wojewódzkie oraz urzędy marszałkowskie, starostwa 

powiatowe, urzędy gminy. 

  

 

.................................................................................... 

(imię i nazwisko, nr PESEL) 

 

............................................... 

(data i podpis) 


