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 Polkowice, dnia ......................................... 

 .......................................................................................  
(wnioskodawca) 

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

Ulica .............................................................................. 

Miejscowość  ................................................................. 

Telefon  ......................................................................... 

 
 

Polkowickie Przedsiębiorstwo      
Komunalne 

            ul. 3 Maja 51 
59-100 Polkowice 

 

 

WNIOSEK 
w sprawie wykupu mieszkania komunalnego 

 
Niniejszym składam ofertę wykupu lokalu mieszkalnego, położonego 

 

................................................................................................................................................................................................., 
(adres) 

 
którego jestem głównym najemcą. 

1) Informuję, iż posiadam zaległości czynszowe: tak-nie* (liczba miesięcy, kwota)  

 

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

2) Załącznik: 
 
Kserokopia obowiązującej umowy najmu 

 

Oświadczam, iż znane mi są zasady sprzedaży mieszkań komunalnych określone w uchwale 
Nr XIII/141/08 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 15 lutego 2008 r. w sprawie zasad gospodarowania 
nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Polkowice (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2008 r. Nr 69 poz. 863 
ze zm.) 
Proszę o rozłożenie zapłaty ceny lokalu na raty: tak, nie* 
*) niepotrzebne skreślić 
 

........................................................ 
           (Podpis wnioskodawcy) 
 
 

Potwierdzenie danych przez Dział Dochodzenia Należności i Rozrachunków . 

 
Potwierdzenie umowy najmu przez Administratora. 
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Klauzula informacyjna z zakresu ochrony danych osobowych 
1. Administratorem przetwarzającym Państwa dane osobowe jest Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne z 

siedzibą przy ulicy 3 Maja 51 w Polkowicach. 
2. Administrator powołał inspektora  ochrony danych osobowych (IOD) w Polkowickim Przedsiębiorstwie 

Komunalnym. Z  Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować z wykorzystaniem poczty elektronicznej 
pisząc maila na adres: z.polkowski@compexpert.pl lub telefonicznie (nr telefonu +48 512084372). 

3. Dane osobowe gromadzone i przetwarzane są w celu rozpatrzenia złożonego wniosku w sprawie wykupu 
mieszkania komunalnego; w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku: dane są gromadzone i przetwarzane w 
celu zawarcia umowy notarialnej na. wykup lokalu mieszkalnego. 

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest realizacja obowiązku prawnego ciążącego na 
administratorze (art. 6 ust. 1 lit c RODO), związanego z przeprowadzeniem procedury sprzedaży lokalu 
mieszkalnego, wynikającego z uchwały Nr XIII/141/08 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 15 lutego 2008 r. w 
sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Polkowice (Dz. Urz. Woj. Doln.  
z 2008 r. Nr 69, poz. 863 ze zm.).  

5. W przypadku zawarcia umowy notarialnej dot. wykupu lokalu mieszkalnego, podstawą prawną przetwarzania 
będzie konieczność wykonania umowy, której stroną jest wnioskodawca, a także podejmowania działań na żądanie 
wnioskodawcy, przed zawarciem przedmiotowej umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO). 

6. Podanie danych jest wymogiem umownym oraz jest dobrowolne, ale konieczne dla realizacji celów, dla których 
dane są zbierane. Brak podania wymaganych danych uniemożliwi rozpatrzenie wniosku. Podanie numeru telefonu 
jest nieobowiązkowe - podany numer telefonu będzie wykorzystywany w sprawach uzasadnionych Pani/Pana 
ważnym interesem oraz w celach informacyjnych związanych ze złożonym wnioskiem. W przypadku zawarcia 
umowy: podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy notarialnej, a brak podania wymaganych danych 
uniemożliwi zawarcie takiej umowy. 

7. Dane mogą zostać udostępnione właściwym organom państwowym jeśli taki obowiązek będzie wynikać 
z przepisów prawa. Dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko, adres, numer telefonu zostaną udostępnione 
rzeczoznawcy majątkowemu - w celu oszacowania wartości mieszkania komunalnego wskazanego w złożonym 
wniosku. Dane osobowe w zakresie niezbędnym do sporządzenia aktu notarialnego zostaną udostępnione 
notariuszowi. 

8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres rozpatrywania wniosku, a w przypadku zawarcia umowy 
 – przez okres obowiązywania umowy; następnie, po zakończeniu tego okresu: przez odpowiedni okres wynikający 
z przepisów prawa dotyczących obowiązku archiwizacji dokumentów.   

9. Osoba podająca dane ma prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia 
danych – o ile inne przepisy prawa nie uniemożliwiają Administratorowi realizacji tych praw.  

10. Osoba podająca dane ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, w przypadku gdy uzna, że przetwarzanie danych narusza obowiązujące przepisy prawa z zakresu 
ochrony danych osobowych.  

11. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej. 

12. Podczas przetwarzania danych zbieranych dla ww. celów nie dokonuje się zautomatyzowanego podejmowania 
decyzji, w tym profilowania.  

 


