
Zał�cznik Nr 1 do Zasad wynajmowania lokali wchodz�cych w skład mieszkaniowego zasobu 

Gminy Janów Podlaski stanowi�cy zał�cznik do uchwały Nr XI/70/19 Rady Gminy Janów 

Podlaski z dnia 22 listopada 2019 r. 

………..................................................... 
(Miejscowo��, data) 

 

                 Wójt Gminy 

Janów Podlaski 

WNIOSEK O PRZYDZIAŁ MIESZKANIA  

1. Dane osobowe wnioskodawcy:   
 

Imi� i nazwisko  

Adres zamieszkania  

 

2. Dane członków gospodarstwa domowego ubiegaj�cych si� wraz z nim o przyznanie lokalu 
mieszkalnego 

 

 

3. O�wiadczenie wnioskodawcy dotycz�ce tytułu prawnego do lokalu (prawo własno�ci b�d� 

współwłasno�ci). 

O�wiadczam, �e nie posiadam / posiadam* tytułu prawnego do lokalu lub budynku mieszkalnego. 

W przypadku posiadania – adres ................................................................................................ 

 

 Jestem �wiadomy odpowiedzialno�ci karnej za zło�enie fałszywego o�wiadczenia. 

       …..………………………………………… 
(podpis wnioskodawcy) 

*niepotrzebne skre�li� 

L.p. Imi� i nazwisko 
Data 

urodzenia 

Stopie� pokrewie�stwa w 

stosunku do wnioskodawcy 

1.   wnioskodawca 

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    



4. O�wiadczenie członków gospodarstwa domowego wnioskodawcy dotycz�ce tytułu  

prawnego do lokalu (prawo własno�ci b�d� współwłasno�ci). 

 

O�wiadczam, �e nie posiadam/posiadam* tytułu prawnego do lokalu lub budynku mieszkalnego. 

W przypadku posiadania – adres ................................................................................................ 

 

Jestem �wiadomy odpowiedzialno�ci karnej za zło�enie fałszywego o�wiadczenia. 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

                                                                                                                                  (podpisy członków gospodarstwa domowego) 

 

5. O�wiadczam, �e w okresie 5 lat na dzie� weryfikacji wniosku zbyłem (-łam)/ nie zbyłem (-łam)* 

posiadany dom, lokal mieszkalny. 

W przypadku zbycia domu, lokalu mieszkalnego, prosz� poda� dat� zbycia …………….… 

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

 

6. Czy jest Pan/Pani osob� bezdomn�**?    TAK / NIE (wła�ciwe zaznaczy�)  

 

7. Czy jest Pan/Pani obj�ty(-a) indywidualnym programem wychodzenia z bezdomno�ci 

realizowanym przez GOPS?        TAK / NIE (wła�ciwe zaznaczy�)  

W przypadku odpowiedzi twierdz�cej wymagane jest pisemne po�wiadczenie realizacji programu przez 

GOPS. 

 

8. Czy jest Pan/Pani obj�ty(-a) programem w ramach przeciwdziałania wykluczeniu 

społecznemu realizowanym przez GOPS?        TAK / NIE (wła�ciwe zaznaczy�)  

W przypadku odpowiedzi twierdz�cej wymagane jest pisemne po�wiadczenie z GOPS. 

 

9. Opis mieszkania.        

a) powierzchnia mieszkalna (pow. pokoi) …………. m
2 

 

b) powierzchnia pozostałych pomieszcze� …………. m
2 

 

* niepotrzebne skre�li� 

**osoba bezdomna - osoba niezamieszkuj�ca w lokalu mieszkalnym w rozumieniu przepisów o ochronie praw lokatorów  

i mieszkaniowym zasobie gminy i niezameldowan� na pobyt stały, w rozumieniu przepisów o ewidencji ludno�ci, a tak�e osoba 

niezamieszkuj�ca w lokalu mieszkalnym i zameldowana na pobyt stały w lokalu, w którym nie ma mo�liwo�ci zamieszkania; 

 

 



c) lokal wyposa�ony jest w nast�puj�ce instalacje i urz�dzenia (wła�ciwe podkre�li�):  

- instalacj� elektryczn�,  

- instalacj� wodno-kanalizacyjn�,  

- instalacj� gazow�,  

- CO sieciowe,  

- gaz przewodowy,  

- łazienk�,  

- wc - w budynku/ poza budynkiem.  

 

Powierzchnia pokoi w przeliczeniu na jednego członka gospodarstwa domowego wynosi …… m
2
. 

 

10. Zamieszkiwanie na terenie Gminy Janów Podlaski -  od …………………………….. 

 

11. Deklaracja o wysoko�ci dochodów członków gospodarstwa domowego 

za okres  .......................................................................................................................................  

(pełnych  trzech miesi�cy kalendarzowych poprzedzaj�cych dat� zło�enia wniosku) 

O�wiadczam, �e moje gospodarstwo domowe składa si� z nast�puj�cych  osób: 

1. Imi� i nazwisko .................................................................................... -wnioskodawca, 

data urodzenia .................................................................................................................. 

2. Imi� i nazwisko .............................................................................................................., 

stopie� pokrewie�stwa....................................................................................................,  

data urodzenia................................................................................................................... 

3. Imi� i nazwisko ..............................................................................................................,  

stopie� pokrewie�stwa …...............................................................................................,  

data urodzenia .................................................................................................................. 

4. Imi� i nazwisko .............................................................................................................., 

stopie� pokrewie�stwa ..................................................................................................., 

data urodzenia ................................................................................................................. 

5. Imi� i nazwisko .............................................................................................................., 

stopie� pokrewie�stwa ……...........................................................................................,  

data urodzenia ................................................................................................................ 

6. …………………………………………………………………………………….……, 

……………………………………………………………………………………….…. 



7. ………………………………………………………………………………………..., 

…………………………………………………………………………………………. 

O�wiadczam, �e w podanym wy�ej okresie dochody moje i wymienionych wy�ej kolejno członków 

mojego gospodarstwa domowego wynosiły: 

Lp.
1
 Miejsce pracy – nauki

2
 �ródło dochodu Wysoko�� dochodu w zł 

 
1. 

 

   

2. 

 

   

3. 

 

   

4. 

 

   

5. 

 

   

6. 

 

   

7. 

 

   

  Razem dochody 

gospodarstwa domowego: 

 

 

�redni  ł�czny dochód na 1 członka gospodarstwa domowego wynosi...................................zł,   

to jest miesi�cznie.................zł. 

 

Składaj�c osobi�cie niniejsz� deklaracj� o�wiadczam, �e jest mi wiadomo, �e dokumenty,  

na których podstawie zadeklarowałem(am) dochody, jestem zobowi�zany(a) przechowywa� przez 

okres 3 lat, a uprzedzony(a) o odpowiedzialno�ci karnej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego 

potwierdzam własnor�cznym podpisem prawdziwo�� danych zamieszczonych w deklaracji. 

Jestem �wiadomy odpowiedzialno�ci karnej za zło�enie fałszywego o�wiadczenia. 

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

(podpis przyjmuj�cego) (podpis składaj�cego deklaracj�) 

                   

                                                 
1
 Poda� liczb� porz�dkow� według osób zamieszczonych przed tabel�. 

2
  Wymieni� oddzielnie ka�de 	ródło dochodu. 



POUCZENIE: 

Za dochód uwa�a si� wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na 

ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, okre�lonych w przepisach o systemie 

ubezpiecze� społecznych, chyba �e zostały ju� zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.  

Do dochodu NIE wlicza si�: �wiadcze� pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, 

jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia si� dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie 

do�ywiania, zasiłków piel�gnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych �wiadcze� 
pieni��nych i �wiadcze� w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego, zapomogi 

pieni��nej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieni��nej dla niektórych emerytów, rencistów i osób 

pobieraj�cych �wiadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r., �wiadczenia pieni��nego i pomocy 

pieni��nej, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej 

oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1960, z pó	n. zm.), �wiadczenia 

wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy pa�stwa w wychowywaniu dzieci  

(Dz. U. z 2018 r., poz. 2134 z pó	n. zm.), oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 

2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zast�pczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111 z pó	n. zm). 

Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala si� na podstawie powierzchni gruntów w hektarach 

przeliczeniowych i przeci�tnego dochodu z 1 hektara przeliczeniowego, ostatnio ogłaszanego przez Prezesa Głównego 

Urz�du Statystycznego, na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2019 r., 

poz. 1256). 

 

12. O�wiadczenie o stanie maj�tkowym członków gospodarstwa domowego 

Ja ...................................................................... urodzony (-na) ................................................. 

  (imi� i nazwisko) 

o�wiadczam, �e na stan maj�tkowy*) członków gospodarstwa domowego składaj� si�: 

1)  Nieruchomo�ci: 

– mieszkanie - powierzchnia ( m
2
), tytuł prawny: 

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

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

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

–   dom - powierzchnia ( m
2
), tytuł prawny: 

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

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

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

–  gospodarstwo rolne – rodzaj, powierzchnia (w ha, w tym przeliczeniowych), tytuł prawny: 

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

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

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

– inne nieruchomo�ci (np. działki, grunty) – powierzchnia (m
2
), tytuł prawny: 

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

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

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

2)  Składniki mienia ruchomego: 

– pojazdy mechaniczne – marka, model, rok produkcji, data nabycia, warto�� szacunkowa: 

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

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



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

– maszyny – rodzaj, rok produkcji, warto�� szacunkowa: 

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

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

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

– inne przedmioty warto�ciowe - rodzaj, warto�� szacunkowa: 

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

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

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

3)  Zasoby pieni��ne: 

– �rodki pieni��ne zgromadzone w walucie polskiej/obcej:  

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

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

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

– papiery warto�ciowe – warto�� szacunkowa: 

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

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

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

4)  Inne, dodatkowe informacje o stanie maj�tkowym: 

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

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

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

 

O�wiadczam, ze zostałem(-łam) pouczony(-na) o odpowiedzialno�ci karnej z art. 233 § 6  

w zw. z art. 233 § 1 Kodeksu karnego za zło�enie fałszywego o�wiadczenia. 

Jestem �wiadomy odpowiedzialno�ci karnej za zło�enie fałszywego o�wiadczenia. 

 

……………………………………… 

 

……………………………………… 

(miejscowo��, data) (podpis) 

*) Nale�y uwzgl�dni� maj�tek obj�ty wspólno�ci� maj�tkow� ustawow� oraz maj�tek osobisty. 

 

13. Dodatkowe informacje dotycz�ce sytuacji zdrowotnej i rodzinnej wnioskodawcy oraz osób 

ubiegaj�cych si� wraz z wnioskodawc� o najem (dane nieobowi�zkowe). 

�  Niepełnosprawno�� wnioskodawcy lub innej osoby uprawnionej do wspólnego zamieszkiwania. 

Prosz� poda� stopie� niepełnosprawno�ci: znaczny, umiarkowany, lekki (wła�ciwe podkre�li�)  

i przedstawi� (do wgl�du) stosown� decyzj� (orzeczenie o niepełnosprawno�ci wydane przez 

Powiatowy b�d	 Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawno�ci, orzeczenie o zaliczeniu 

do grupy inwalidzkiej, orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o niezdolno�ci do pracy).  



�   Ci��ka, przewlekła choroba wnioskodawcy lub innej osoby uprawnionej do wspólnego 

zamieszkiwania. Poda� rodzaj choroby ……….……………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

(do wgl�du za�wiadczenie lekarskie). 

 

�    Inne istotne udokumentowane informacje  o sytuacji  rodzinnej i osobistej wnioskodawcy lub 

innej osoby uprawnionej do wspólnego zamieszkiwania (np. uzale�nienia, przemoc w rodzinie, 

bezdomno��) 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

14. Uzasadnienie wniosku (opis sytuacji rodzinnej i mieszkaniowej) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

    (podpis wnioskodawcy) 

Zał�cznik do wniosku: 
- zgoda na przetwarzanie danych osobowych wszystkich pełnoletnich członków gospodarstwa 

domowego  

 
 

 

 

 



KLAUZULA INFORMACYJNA  

O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  

 
Realizuj�c obowi�zek wynikaj�cy z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporz�dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi�zku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego ogólnym 

rozporz�dzeniem o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 

oraz o przysługuj�cych Pani/Panu prawach z tym zwi�zanych: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Janów Podlaski z siedzib� w Janowie Podlaskim 

(21-505) przy ul. Bialskiej 6a.  

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mo�na kontaktowa� si� pod adresem siedziby 

administratora, za pomoc� adresu e-mail: iod@janowpodlaski.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu 83 341 

30 73. 

3. Dane osobowe przetwarzane s� w celu wypełnienia obowi�zku prawnego ci���cego na administratorze w ramach 

tworzenia warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorz�dowej – na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminnym  

i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019, poz. 1182 z pó	n. zm.) i uchwały nr ……….. Rady Gminy Janów 

Podlaski. 

4. W zwi�zku z przetwarzaniem danych w ww. celu, Pani/Pana dane osobowe mog� by� przekazywane podmiotom 

uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom przetwarzaj�cym 

dane w imieniu administratora na podstawie stosownych umów powierzenia. 

5. Pani/Pana dane osobowe b�dziemy przechowywa� przez okres zgodny z obowi�zuj�cymi przepisami 

archiwalnymi, tj. ustaw� z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach i rozporz�dzeniem 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych 

wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji zakresu działania archiwów zakładowych. 

6. W zwi�zku z przetwarzaniem przez administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu: 

1) prawo dost�pu do swoich danych osobowych, w tym równie� prawo do mo�liwo�ci uzyskania kopii tych 

danych, na podstawie art. 15 rozporz�dzenia „RODO”, 

2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, na podstawie art. 16 rozporz�dzenia 

„RODO”, 

3) prawo do usuni�cia danych, na podstawie art. 17 rozporz�dzenia „RODO”, 

4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, na podstawie art. 18 rozporz�dzenia „RODO”, 

5) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urz�du Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 

00-193 Warszawa). 

7. W sytuacji, gdy przetwarzanie jest niezb�dne do wypełnienia obowi�zku prawnego ci���cego na administratorze 

podanie przez Pani�/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a osoba, której dane dotycz�, jest 

zobowi�zana do ich podania – niepodanie danych  uniemo�liwi realizacj� zada� ustawowych, w tym rozpatrzenia 

wniosku o przydział lokalu mieszkalnego. 

8. Podaj�c dane dodatkowe (nieobowi�zkowe) traktujemy Pani/Pana zachowanie jako wyra	ne działanie 

potwierdzaj�ce, �e wyra�a Pani/Pan zgod�, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) i art. 9 ust. 2 lit a) rozporz�dzenia „RODO” 

na ich przetwarzanie dla potrzeb niezb�dnych do załatwienia okre�lonej sprawy. 

9. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa si� na podstawie zgody osoby na przetwarzanie 

danych osobowych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) i art. 9 ust. 2 lit a) rozporz�dzenia „RODO”), przysługuje 

Pani/Panu prawo do cofni�cia zgody w dowolnym momencie. Cofni�cie to nie ma wpływu na zgodno�� 
przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofni�ciem. 

10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa si� na podstawie zgody osoby, której dane dotycz�, 
podanie przez Pani�/Pana danych osobowych administratorowi ma charakter dobrowolny. 

11. Pani/Pan dane osobowe nie b�d� podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

12. Administrator nie b�dzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych do pa�stwa trzeciego lub organizacji 

mi�dzynarodowej. 

 

 

 

 

 

 

 



Zał�cznik do Wniosku o przydział mieszkania 

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

Imi� i nazwisko członka gospodarstwa domowego 

Wyra�am zgod� na przetwarzanie moich danych osobowych (nazwisko, imi�, data urodzenia, stopie� 
pokrewie�stwa w stosunku do wnioskodawcy, miejsce pracy – nauki, 	ródło dochodu, wysoko�� dochodu, 

stan maj�tkowy) przez Wójta Gminy Janów Podlaski w celu realizacji procedury przydziału mieszkania. 

……………………….……………………………………………………… 

data i czytelny podpis członka gospodarstwa domowego 

KLAUZULA INFORMACYJNA  

O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  
 

Realizuj�c obowi�zek wynikaj�cy z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporz�dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi�zku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego 

ogólnym rozporz�dzeniem o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana 

danych osobowych oraz o przysługuj�cych Pani/Panu prawach z tym zwi�zanych: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Janów Podlaski z siedzib� w Janowie 

Podlaskim (21-505) przy ul. Bialskiej 6a.  

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mo�na kontaktowa� si� pod adresem 

siedziby administratora, za pomoc� adresu e-mail: iod@janowpodlaski.pl lub telefonicznie pod numerem 

telefonu 83 341 30 73. 

3. Dane osobowe przetwarzane s� w celu wypełnienia obowi�zku prawnego ci���cego na administratorze 

w ramach tworzenia warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorz�dowej – na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie 

gminnym i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019, poz. 1182 z pó	n. zm.) i uchwały nr ………… 

Rady Gminy Janów Podlaski. 

4. W zwi�zku z przetwarzaniem danych w ww. celu, Pani/Pana dane osobowe mog� by� przekazywane 

podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom 

przetwarzaj�cym dane w imieniu administratora na podstawie stosownych umów powierzenia. 

5. Pani/Pana dane osobowe b�dziemy przechowywa� przez okres zgodny z obowi�zuj�cymi przepisami 

archiwalnymi, tj. ustaw� z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach 

i rozporz�dzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, 

jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji zakresu działania archiwów 

zakładowych. 

6. W zwi�zku z przetwarzaniem przez administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu: 

1) prawo dost�pu do swoich danych osobowych, w tym równie� prawo do mo�liwo�ci uzyskania kopii          

    tych danych, na podstawie art. 15 rozporz�dzenia „RODO”, 

2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, na podstawie art. 16  

    rozporz�dzenia „RODO”, 

3) prawo do usuni�cia danych, na podstawie art. 17 rozporz�dzenia „RODO”, 

4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, na podstawie art. 18 rozporz�dzenia  

    „RODO”, 

5) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urz�du Ochrony Danych Osobowych,  

     ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

7. Podanie przez Pani�/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a osoba, której dane dotycz�, jest 

zobowi�zana do ich podania – niepodanie danych  uniemo�liwi realizacj� zada� ustawowych, w tym 

rozpatrzenia wniosku o przydział lokalu mieszkalnego. 

8. Pani/Pan dane osobowe nie b�d� podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu. 

9. Administrator nie b�dzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych do pa�stwa trzeciego lub organizacji 

mi�dzynarodowej. 


