Bielawa, dnia ……………………

………………………………

numer oferty DL/Z-…….../2020

(Imię i Nazwisko Wnioskodawcy)

………………………………
………………………………
(adres zamieszkania, nr telefonu)

Miejski Zarząd Budynków
Mieszkalnych Sp. z o. o.
58-260 Bielawa, ul. 3 Maja 48

OFERTA
zamiany lokalu mieszkalnego na lokal: większy*/mniejszy*
Złożona oferta ważna jest przez jeden rok od daty jej wpływu.

DANE DOTYCZĄCE LOKALU:
miejscowość
ulica
Informacje o obecnie zajmowanym lokalu:
kondygnacja, struktura (liczba pokoi),
powierzchnia lokalu w m2
pomieszczenia gospodarcze/dodatkowe
tytuł prawny do lokalu
stan lokalu
zdjęcia lokalu**
kontakt

Tak / Nie

Telefon (obowiązkowo)
adres email

OCZEKIWANIA:

…….………………………………………………………
(data i czytelny podpis osoby składającej ofertę zamiany)
* odpowiednie zaznaczyć
* * osoby chętne przesyłają maksymalnie 6 zdjęć w formacie jpg na adres email: zamiana@mzbmbielawa.pl
w temacie należy podać numer oferty i nazwisko osoby zgłaszającej wniosek.

Wypełniony wniosek z oświadczeniem złożonym w obecności pracownika Miejskiego Zarządu Budynków
Mieszkalnych proszę złożyć osobiście w Biurze Obsługi Klienta.

W związku z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) oświadczam, że:
1. Jestem najemcą ww. lokalu mieszkalnego na podstawie umowy z dnia ………………………
2. Wszystkie dane przedstawione we wniosku – ofercie zamiany lokalu są prawdziwe.
3. Jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
4. Wyrażam zgodę na publikację danych dotyczących zajmowanego przeze mnie lokalu:
(BRAK WYRAŻENIA ZGODY BĘDZIE UNIEMOŻLIWIAŁ UDOSTĘPNIENIE OFERTY INNYM OSOBOM)



Na stronie internetowej Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych
☐ TAK / ☐ NIE



W Książce zamian Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych
☐ TAK / ☐ NIE

5. Wyrażam zgodę na publikację dokładnej lokalizacji lokalu.
☐ TAK / ☐ NIE
6. Wyrażam zgodę na publikację mojego adresu email.
☐ TAK / ☐ NIE
7. Wyrażam zgodę na publikację zdjęć zajmowanego przeze mnie lokalu.
☐ TAK / ☐ NIE
8. Wyrażam zgodę na przekazanie danych dotyczących zadłużenia związanego z korzystaniem z lokalu
mieszkalnego stanowiącego przedmiot oferty innym osobom posiadającym ofertę
w Bazie Zamiany Lokali
☐ TAK / ☐ NIE

…………………………….………………………………
(data i czytelny podpis osoby składającej oświadczenie)

Wypełniony wniosek z oświadczeniem złożonym w obecności pracownika Miejskiego Zarządu Budynków
Mieszkalnych proszę złożyć osobiście w Biurze Obsługi Klienta.

Informacje o przetwarzaniu danych
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Zarządu Miejskiego Zarządu Budynków
Mieszkalnych Sp. z o. o. z siedzibą w Bielawie 58-260 ul. 3-go Maja 48,
Nip: 8820003349
Powołany został Inspektor Ochrony Danych.
W sprawach związanych z Pani/Pana danymi możecie Państwo kontaktować się z nim pisząc na adres:
IOD@mzbmbielawa.pl lub telefonując po numer 74 833 42 53
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania przez Administratora umowy/ umów, której jest
Pani/Pan stroną, lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b)
RODO).
W pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej
udzielonej zgody (art. 6 ust.1 lit. a) RODO), w zakresie i celach określonych w treści zgody.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa,
umowy powierzenia przetwarzania danych lub innego instrumentu prawnego, a także jednostki organizacyjne
gminy oraz organy władzy publicznej.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wypełniania przez
Administratora obowiązków wynikających z umowy, a po ich zaprzestaniu przez okres przedawnienia roszczeń
przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego.
Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia z Panią/Panem umowy lub
wykonywania umowy, której jest Pani/Pan stroną.
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a) na podstawie art. 15 RODO - prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, w tym prawo do uzyskania
kopii tych danych;
b) na podstawie art. 16 RODO - prawo do żądania sprostowania (poprawiania lub uzupełnienia) Pani/Pana
danych osobowych w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c) na podstawie art. 17 RODO - prawo do żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych (tzw. „prawo do
bycia zapomnianym”), w przypadku, gdy:
 Pani/Pana dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób
przetwarzane,
 został wniesiony przez Panią/Pana sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, w zakresie w
jakim przesłanką przetwarzania jest wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w
ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora i nie występują prawnie uzasadnione
podstawy po stronie Administratora, które są nadrzędne wobec podstawy Pani/Pana sprzeciwu,
 Pani/Pana zgoda, stanowiąca podstawę przetwarzania danych, została przez Panią/Pana wycofana i nie
ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
 Pani/Pana dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
 Pani/Pana dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się przez Administratora z
obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
d) na podstawie art. 18 RODO - prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadku,
gdy:
 kwestionuje Pani/Pan prawidłowość swoich danych osobowych – na okres pozwalający
Administratorowi sprawdzić prawidłowość danych,
 przetwarzanie Pani/Pana danych jest niezgodne z prawem i sprzeciwia się Pani/Pan usunięciu danych,
żądając w zamian ograniczenia ich przetwarzania,
 Administrator nie potrzebuje już Pani/Pana danych dla swoich celów, ale Pani/Pan potrzebuje ich do
ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
 został wniesiony przez Panią/Pana sprzeciw wobec przetwarzania danych, w zakresie w jakim
przesłanką przetwarzania jest wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach
sprawowania władzy publicznej przez Administratora do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione
podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec Pani/Pana podstawy sprzeciwu;
e) na podstawie art. 20 RODO - prawo do przenoszenia danych - w przypadku, gdy łącznie spełnione są
następujące przesłanki:
 przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zawartej z Panią/Panem umowy lub na
podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody,
 przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się w sposób zautomatyzowany;

Wypełniony wniosek z oświadczeniem złożonym w obecności pracownika Miejskiego Zarządu Budynków
Mieszkalnych proszę złożyć osobiście w Biurze Obsługi Klienta.

f) na podstawie art. 21 RODO - prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych w
przypadku, gdy:
8.

przetwarzanie Pani/Pana danych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym
lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora, a zaistnieją przyczyny związane z
Pani/Pana szczególną sytuacją, chyba, że Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych
podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec podstawy sprzeciwu,
9. W stosunku do danych przetwarzanych przez Administratora na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a)
RODO), posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia swojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym
momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem.
10. Zgodnie z przepisem art. 77 ust. 1 RODO, każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu
nadzorczego, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza przepisy RODO.
11. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. *

* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na
wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do
analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia,
osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Oświadczam, iż zapoznałam/-em się i rozumiem powyższą treść oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
zgodnie z zapisami niniejszego dokumentu.

…….………………………………………………………

(data i czytelny podpis)

Wypełniony wniosek z oświadczeniem złożonym w obecności pracownika Miejskiego Zarządu Budynków
Mieszkalnych proszę złożyć osobiście w Biurze Obsługi Klienta.

