WZÓR

Gdynia, dnia 22 lutego 2018 roku

Jan Kowalski 01234567899
imię i nazwisko, numer PESEL

Ewa Kowalska 02136459987

wypisać wszystkie osoby dorosłe
faktycznie zamieszkujące lokal.

imię i nazwisko, numer PESEL

imię i nazwisko, numer PESEL

Gdynia ul. Krótka 23/5
adres

696 696 564
telefon

WNIOSEK
o rozłożenie na raty opłat
Na podstawie § 4.1 Uchwały nr XLIV/903/14 Rady Miasta Gdyni z dnia 2014-06-25
wnoszę niniejszym o rozłożenie na miesięczne raty zaległości w uiszczaniu należności
pieniężnych z tytułu użytkowania lokalu mieszkalnego położonego w Gdyni przy
ul. Krótkiej 23/5
kwotę

2 568,59

. Zaległość na dzień / za okres* 31.01.2018 r.
zł (

2 239,49 zł należność główna

wynosi

329,10 zł odsetki).

Powyższą należność zobowiązuję się spłacić w 12 ratach po 214,05 zł miesięcznie.
UZASADNIENIE**
W uzasadnieniu należy podać przyczynę powstania zaległości oraz opisać sytuację materialną, przedstawić propozycję
wysokości miesięcznych rat adekwatnych do swoich możliwości finansowych oraz wysokości zadłużenia.
DO WNIOSKU NALEŻY DOŁĄCZYĆ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY :
Zaświadczenie o dochodach netto –wystawia zakład pracy
Aktualną decyzję o przyznaniu renty/emerytury/alimentów/stypendiów/zasiłków
Decyzję o wysokości świadczeń uzyskiwanych z MOPS
Zaświadczenie lekarskie (gdy sytuacja rodzinna jest spowodowana chorobą dłużnika)
W PRZYPADKU OSÓB BEZROBOTNYCH NALEŻY DOŁĄCZYĆ:
Zaświadczenie o zarejestrowaniu w Urzędzie Pracy wraz z informacją o przyznanym

prawie do zasiłku oraz informacją

o propozycjach otrzymania pracy.

czytelny podpis składają
wszystkie osoby wyżej wymienione
Czytelny podpis

* – niepotrzebne skreślić
** – w uzasadnieniu należy podać przyczynę powstania zaległości, opisać sytuację materialną oraz przedłożyć dokumenty o dochodach wszystkich pełnoletnich
mieszkańców, uzasadnienie można kontynuować na odwrocie lub dodatkowym arkuszu.
Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych ul. Warszawska 67A 81-309 Gdynia.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych email : iod@zbilk.gdynia.pl.
Pani/Pana dane osobowe oraz wykazanych we wniosku członków gospodarstwa domowego przetwarzane są w celu realizacji w/w wniosku (§ 4.1 Uchwały nr XLIV/903/14 Rady Miasta Gdyni
z dnia 2014-06-25).
ADO nie przewiduje przetwarzania uzyskanych danych osobowych w celach innych niż wskazane w zdaniach poprzedzających, gdyby jednak taka okoliczność miała mieć miejsce, o wykorzystaniu uzyskanych danych
osobowych na inne cele zostanie Pani/Pan odrębnie poinformowana/y.
ADO nie przewiduje przekazania uzyskanych danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W przypadku takiego zamiaru zostanie Pani/Pan odrębnie poinformowana/y.
ADO nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania w oparciu o otrzymane dane osobowe.
Czas przetwarzania danych osobowych wiązać się będzie z właściwą procedurą prawną, przepisami prawa upoważniającymi do zachowania i archiwizacji pozyskanych danych.
Ma Pani/Pan prawo do:
żądania uzyskania kopii danych osobowych lub ich udostępnienia w siedzibie ADO w Gdyni (art. 15 RODO),
żądania sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO),
żądania usunięcia swoich danych osobowych (art. 17 RODO) tzw. „prawo do bycia zapomnianym”,
żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (art. 18 RODO),
żądania przeniesienia własnych danych osobowych w powszechnie używanym formacie do innego administratora danych wskazanego przez siebie (art. 20 RODO),
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO), cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej uprzednio zgody (art. 7.3 RODO).
ADO informuje jednocześnie, iż na podstawie art. 77 RODO ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2.

