
Deklaracja uczestnictwa w programie „Społeczna inicjatywa 

mieszkaniowa” 

Niniejszym deklaruję w przypadku uruchomienia Społecznej Inicjatywy 

Mieszkaniowej chęć wynajmu powstałego w jej ramach lokalu mieszkalnego oraz 

oświadczam, że wniosę wkład własny w wysokości 20 % kosztów jego budowy. 

Dane osoby deklarującej: 

Imię i Nazwisko………………………………………………………………………………... 

Adres zamieszkania:………………………………………………………………………..… 

Telefon……………………………………………………………………………………….… 

e-mail…………………………………………………………………………………….…….. 

…………………………………………………………… 

(czytelny podpis) 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta i Gminy w 

Skępem, ul. Kościelna 2, 87-630 Skępe, tel. 54 2878520, faks: 54 2877204, e-mail: 

sekretariat@skepe.pl jest Burmistrz Miasta i Gminy Skępe. 

Urząd Miasta i Gminy w Skępem, z mocy ustawy o samorządzie gminnym, obsługuje 

wykonanie zadań należących do kompetencji Burmistrza Miasta i Gminy Skępe. 

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe, wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym 

ma Pani /Pan prawo skontaktować pocztą elektroniczną iod@skepe.pl lub pisemnie 

na adres  korespondencyjny administratora danych.  

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji usług publicznych. 

mailto:sekretariat@skepe.pl
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Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych są upoważnieni pracownicy Urzędu 

Miasta i Gminy w Skępem. 

Dane osobowe będą przechowywane stosownie do kryteriów określonych w § 63 ust. 

1 Instrukcji kancelaryjnej, w Jednolitym rzeczowym wykazie akt organów gminy i 

związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy i związki oraz w 

Instrukcji archiwalnej. Wymienione regulatory stanowią załączniki – kolejno nr 1, nr 2 

i nr 6 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w 

sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji 

w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 

Ma Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo 

do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania. 

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych (organu nadzorczego), gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie Pana/Pani 

danych narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).  

Oświadczam, że otrzymałem/am klauzulę informacyjną i zostałem/am zapoznany/a 

(zapoznałem się z jej treścią) 

data i podpis:.…………………………………... 


