
Wniosek dla najemcy o wydanie 
wymiaru opłat

GFKC-03

W związku z ubieganiem się o dodatek mieszkaniowy do opłat związanych z użytkowaniem lokalu wynajmowanego 

przeze mnie na podstawie umowy z dnia ........................................................ wnoszę o wydanie wymiaru opłat.

Przedmiotowy dokument niezbędny jest w celu przekazania go do MOPS/OPS w związku z weryfikacją informacji  

i danych zawartych we wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

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

data i podpis

strona 1/2

Oświadczam, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych (strona 2).

Jednocześnie potwierdzam odbiór wnioskowanego dokumentu.

Udostępnienie danych odnotowano w rejestrze 
udostępnień ZSI Unisoft.

.......................................................................................................................... 
pieczątka i podpis pracownika

Wypełnia administrator:

Potwierdzenie wpływu

Imię i nazwisko najemcy:  ..............................................................................................................................................................................................................................................................

Data urodzenia najemcy:  ..............................................................................................................................................................................................................................................................

Adres wynajmowanego lokalu:  ............................................................................................................................................................................................................................................
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Wniosek dla najemcy o wydanie wymiaru opłat (GFKC-03)

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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 (dalej: RODO)), (Dz. U. UE L 119, z 4.5.2016, s.1, ze zm.) informuję, iż:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Tarnowska Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Tarnowie, ul. Sowińskiego 14,  

33-100 Tarnów, reprezentowana przez Zarząd TSM.
2. Spółdzielnia wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się w sprawach dotyczących ochrony danych 

osobowych oraz realizacją praw z tym związanych. W tym celu możliwy jest kontakt drogą elektroniczną na adres: iod@tsmtarnow.pl, 
a także pocztą tradycyjną na adres siedziby Spółdzielni.

3. Podanie danych (imię, nazwisko, data urodzenia, adres lokalu) jest niezbędne w celu odnotowania informacji przez Administratora 
Danych dotyczących udostępnienia wymiaru opłat z tytułu użytkowania lokalu na podst. art. 7 ust. 13 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 
r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 2133, ze zm.), w związku z ubieganiem się najemcy o przyznanie dodatku 
mieszkaniowego na podst. art. 2 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek prawny ciążący na ADO).

4. Dodatkowo, jeśli dokonują Państwo opłat za pośrednictwem np. banku, instytucji płatniczej informujemy, że wejdziemy w posiadanie 
informacji o tym, z jakiego konta, w jakiej instytucji dokonali Państwo zapłaty – dane te będziemy przetwarzać w celu sprawdzenia 
czy dokonali Państwo poprawnej wpłaty, na podst. ustawy o rachunkowości, w zw. art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek prawny ciążący 
na ADO). 

5. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, a w przypadkach przewidzianych prawem do ich 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do sprzeciwu. 

6. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  gdy uznają Państwo, iż 
przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. 

7. Dane osobowe mogą być udostępniane odbiorcom na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych (obsługa 
informatyczna Spółdzielni – Firma Unisoft sp. z o.o., obsługa prawna) oraz innym podmiotom na podstawie przepisów prawa (np. Sąd, 
Komornicy, Urząd Miasta, MOPS, Policja).

8. Dane zawarte we wniosku będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonywania obowiązków i uprawnień wynikających  
z przepisów prawa, w tym  przez okres przedawnienia roszczeń lub do momentu definitywnego zakończenia postępowań cywilnych, 
egzekucyjnych, administracyjnych lub karnych wymagających przetwarzania danych osobowych i wynikających z Umowy Najmu lub 
z Umową związanych. 

9. Dane osobowe zawarte wyciągach bankowych przechowywane będą 11 lat, zgodnie z art. 74 Ustawy o rachunkowości (t.j. Dz. U.  
z 2021 r. poz. 217) oraz art. 70 Ordynacji podatkowej (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 1325 z późn. zm.)

10. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej, nie będą poddawane 
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu


