
Załącznik nr 2 do Zasad wynajmowania lokali wchodzących 
w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Gryfice

…………………………, …………………….
miejscowość data

.……………….………..…………………………….
(imię i nazwisko składającego deklarację)

.……………….………..…………………………….
(dokładny adres)

Deklaracja o wysokości dochodu

za okres ……………………………………………...……….
(pełnych trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku)

Oświadczam, że moje gospodarstwo domowe składa się z następujących osób:

Imię i nazwisko Stopień pokrewieństwa Data urodzenia

1. Wnioskodawca

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Oświadczam że w podanym wyżej okresie dochody miej i wymienionych wyżej kolejno członków
mojego gospodarstwa domowego wynosiły:

Lp.1) Miejsce pracy – nauki 2) Źródło dochodu Wysokość dochodu za
3 ostatnich miesięcy w zł

Razem dochody gospodarstwa domowego:



Średni  dochód na  1  członka  gospodarstwa  domowego wynosi  …………………...…… zł,  to  jest

miesięcznie ……………………. zł.

Składając osobiście niniejszą deklarację oświadczam, że jest mi wiadomo, że dokumenty, na
podstawie których zadeklarowałem(am) dochody, jestem zobowiązany(a) przechowywać przez okres
3  lat,  a  uprzedzony(a)  o  odpowiedzialności  karnej  z  art  233  §1  Kodeksy  karnego  potwierdzam
własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych w deklaracji.

……………………………. …………………………….
(podpis przyjmującego) (podpis składającego deklarację)

Objaśnienia:
1) Podać liczbę porządkową według osób zamieszczonych przed tabelą
2) Wymienić oddzielnie każde źródło dochodu

Zgodnie  Rozporządzeniem  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  2016/679  w  sprawie  ochrony  osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia Dyrektywy 95/46 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej
„RODO”, informuje się, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Gryfice, ul. Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@urzad.gryfice.eu, tel. 91 38 53 259 w godz. 7:30-11:30.

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przydziału lokalu z zasobu mieszkaniowego gminy Gryfice na
podstawie przepisu prawa.

4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie
przepisów prawa, w tym upoważnieni pracownicy Administratora.

5. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres 10 lat od dnia złożenia wniosku

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych i ich sprostowania.

7. Posiada Pani/Pan także prawo ograniczenia przetwarzania i usunięcia danych, jeżeli pozwolą na to przepisy
prawa.

8. Ma  Pani/Pan  prawo  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego  –  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

9. Podanie danych osobowych jest niezbędne i wynika z ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym
zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego.


