Zarządzenie Nr 238/ZN/2020
Prezydenta Miasta Słupska
z dnia 18 marca 2020 roku
w sprawie: sposobu wyłonienia najemców wolnych jednopokojowych lokali mieszkalnych w nowo
wybudowanym budynku przy ulicy Długiej 30 w Słupsku.
Na podstawie: art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), ustawy z dnia 08 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu
tworzenia lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk
dla bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń (Dz. U. z 2019 r., poz. 1309), ustawy
z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie
Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2019 r., poz. 1182, 1309), uchwały Nr L/688/18 Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XX/294/12 Rady
Miejskiej w Słupsku z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących
w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Słupska, uchwały Nr XXXIV/408/16 Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia „Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem
Miasta Słupska w latach 2017 – 2021” oraz umowy nr BSK/18/18/0001793 z dnia 08 lutego 2019 roku
zawartej pomiędzy Miastem Słupsk a Bankiem Gospodarstwa Krajowego o udzielenie finansowego
wsparcia ze środków Funduszu Dopłat
zarządzam, co następuje:
§ 1.
Ustalam sposób wyłonienia najemców wolnych jednopokojowych lokali mieszkalnych w nowo
wybudowanym budynku przy ulicy Długiej 30 w Słupsku w ramach realizacji zamian oraz ewentualnej
realizacji listy osób oczekujących na najem komunalnego lokalu mieszkalnego.
§ 2.
1. Zasady dokonywania zamian dotyczące wyłonienia najemców wolnych jednopokojowych lokali
mieszkalnych w nowo wybudowanym budynku przy ulicy Długiej 30 w Słupsku stanowią załącznik nr 1
do Zarządzenia.
2. W przypadku braku chętnych gospodarstw domowych na zamianę dotychczas wynajmowanego lokalu
na lokal w budynku przy ulicy Długiej 30 na zasadach określonych w załączniku nr 1 do Zarządzenia,
dopuszcza się możliwość zasiedlenia pozostałych wolnych lokali, wskazując je gospodarstwom
domowym oczekującym na najem komunalnego lokalu mieszkalnego w ramach realizacji listy
mieszkaniowej.
3. Zasady zasiedlenia wolnych jednopokojowych lokali mieszkalnych w nowo wybudowanym budynku
przy ulicy Długiej 30 w Słupsku przez gospodarstwa domowe z list oczekujących na najem komunalnego
lokalu mieszkalnego stanowią załącznik nr 2 do Zarządzenia.
4. Wykaz wolnych lokali do zasiedlenia stanowi załącznik nr 3 do Zarządzenia.
5. Wniosek dla przyszłych najemców lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Długiej 30 stanowi
załącznik nr 4 do Zarządzenia.
§ 3.
Wykonanie Zarządzenia powierzam Prezesowi Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej
Sp. z o.o. w Słupsku.
PREZYDENT
§ 4.
MIASTA SŁUPSKA
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Krystyna Danilecka- Wojewódzka

Uzasadnienie
Słupskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. realizuje inwestycję mieszkaniową
wielorodzinną przy ulicy Długiej 30 ze wsparciem finansowym Miasta Słupska oraz Banku
Gospodarstwa Krajowego. Powstałe lokale mieszkalne będą podnajmowane przez Miasto Słupsk
gospodarstwom domowym spełniającym kryteria najmu komunalnych lokali mieszkalnych.
W pierwszym naborze na najemców nowo wybudowanego budynku (Zarządzenie Nr 941/ZN/2019
Prezydenta Miasta Słupska z dnia 18 października 2019 roku) nie udało się wyłonić najemców
wszystkich lokali, wolne pozostały jednopokojowe lokale. Stąd konieczność ustalenia w niniejszym
Zarządzeniu dalszego sposobu wyłonienia najemców.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 238/ZN/2020
Prezydenta Miasta Słupska
z dnia18 marca 2020r.

Zasady dokonywania zamian dotyczących wyłonienia najemców wolnych jednopokojowych lokali
mieszkalnych w nowo wybudowanym budynku przy ulicy Długiej 30 w Słupsku.
§ 1.
Zamiany będą oparte na ogólnych zasadach najmu lokali należących do mieszkaniowego zasobu Miasta
Słupska, tj. zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym
zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2019 r., poz. 1182, 1309) oraz uchwały
Nr L/688/18 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie ogłoszenia tekstu
jednolitego uchwały Nr XX/294/12 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zasad
wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Słupska.
§ 2.
1. O zamianę dotychczas wynajmowanego lokalu na lokal jednopokojowy w nowo wybudowanym
budynku przy ulicy Długiej 30 może ubiegać się osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:
a) Posiada prawo najmu do zajmowanego lokalu mieszkalnego w zasobie mieszkaniowym Miasta
Słupska.
b) Nie posiada tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego w Słupsku i w miejscowościach
pobliskich, dotyczy to również wszystkich pełnoletnich członków Jej rodziny tworzących wspólne
gospodarstwo domowe.
c) Opróżni i wyda Wynajmującemu lokal dotychczas wynajmowany w dobrym stanie technicznym,
z wyjątkiem lokali w budynkach przeznaczonych do rozbiórki.
d) Nie posiada względem Wynajmującego zaległości w czynszu i opłatach niezależnych
od Wynajmującego za okres dłuższy niż jeden miesiąc.
e) Posiada orzeczenie o niepełnosprawności w przypadku chęci zamiany na lokal przystosowany
dla osoby niepełnosprawnej.
§ 3.
1. Pierwszeństwo w naborze przysługuje:
a) osobom, które wzięły udział w pierwszym naborze, również tym, które zdecydują się na najem lokalu
mniejszego niż deklarowały (bez konieczności ponownego składania wniosku, na podstawie
oświadczenia o braku zmian danych we wniosku),
b) osobom, którym należy wskazać lokal w związku z rozbiórką budynku lub likwidacją
niesamodzielnych lokali - wynikających z zatwierdzonego planu wykwaterowań,
c) osobom, które do dnia wejścia w życie niniejszego Zarządzenia złożyły w Biurze Zamiany Mieszkań
wniosek o zamianę na inny lokal z zasobu na zasadzie porozumienia stron, poprawy warunków

mieszkaniowych, w tym również: zamiany na lokal mieszkalny z uwagi na przekroczenie kryterium
dochodowego.
2. Osoby, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności ruchowej będą losowały lokal z puli
mieszkań przystosowanych dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
§ 4.
W przypadku braku chętnych gospodarstw domowych na zamianę dotychczas wynajmowanego lokalu
na lokal w budynku przy ulicy Długiej 30 na mieszkanie jednopokojowe dla osób z niepełnosprawnością
ruchową przez rodziny posiadające orzeczenie o niepełnosprawności ruchowej, dopuszcza się możliwość
jego zasiedlenia przez gospodarstwa domowe, które nie posiadają orzeczenia o niepełnosprawności.
§ 5.
1. Najemcy mogą wpłacić kaucję zabezpieczającą (w pieniądzu) w zadeklarowanej przez siebie
wielokrotności miesięcznego czynszu.
2. Wysokość zadeklarowanej kaucji nie może być wyższa niż 12-krotność miesięcznego czynszu najmu.
3. Kaucja, o której mowa w punkcie 1 zostanie zwrócona i rozliczona po zakończeniu stosunku najmu
zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu
cywilnego.
§ 6.
1. O pierwszeństwie w wyborze kandydatów do dokonania zamiany na lokale w nowo wybudowanym
budynku przy ulicy Długiej 30 w Słupsku decyduje data złożonego wniosku o zamianę.
2. W sytuacji występowania kandydatów, których wniosek wpłynął tego samego dnia, decydujące
znaczenie ma:
a) lepszy stan techniczny oraz większa powierzchnia użytkowa zdawanego lokalu,
b) krotność zadeklarowanej kaucji.
§ 7.
1. Z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego z powodu występowania i rozprzestrzeniania
się koronawirusa, w celu zminimalizowania ryzyka zachorowania:
a) Biuro Zamiany Mieszkań Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku będzie
się kontaktowało telefonicznie z osobami, które dotychczas złożyły w BZM wniosku o zamianę lokalu,
a zgłosiły chęć zamiany lokalu na lokal przy ulicy Długiej 30, poprzez zgłoszenie:
- telefoniczne pod numerem telefonu 59 84 87 704 lub 59 84 87 705
- za pomocą poczty elektronicznej na adres: zamiany@pgm.slupsk.pl lub sekretariat@pgm.slupsk.pl,
- wysłały swoje zgłoszenie za pomocą poczty standardowej na adres: ul Juliana Tuwima 4,
76-200 Słupsk
w terminie nieprzekraczającym 07 kwietnia 2020 roku (liczy się data wpływu do jednostki),
b) wnioski zostaną zweryfikowane przez właściwe komórki Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej
Sp. z o.o. w Słupsku oraz członków Komisji powołanej Zarządzeniem Nr 941/ZN/2019 Prezydenta
Miasta Słupska z dnia18 października 2019 roku,

c) w przypadku braku liczby chętnych gospodarstw domowych na zamianę na lokal w budynku przy
ul. Długiej 30, w dalszej kolejności z potencjalnymi najemcami będzie się kontaktował Referat
Mieszkaniowy Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku, na podstawie
§ 2 ust. 2 Zarządzenia.
§ 8.
1. Biuro Zamiany Mieszkań opracuje listę kandydatów, z uwzględnieniem mieszkań dla osób
z niepełnosprawnością (jeżeli takie osoby będą).
2. Przyporządkowanie przyszłemu najemcy konkretnego numeru lokalu nastąpi w drodze losowania.
3. O terminie i miejscu losowania osoby zakwalifikowane do zamiany zostaną powiadomione
telefonicznie.
4. Losowanie odbędzie się zgodnie z kolejnością ustaloną na liście (wg najwyższych dochodów),
w ten sposób, że osoba znajdująca się na pozycji nr 1, będzie losowała jako pierwsza.
5. Losowania dokonuje Wnioskodawca lub osoba przez Niego wyznaczona.
6. Z uwagi na zagrożenie epidemiczne dopuszcza się przeprowadzenie losowania w siedzibie
Urzędu Miejskiego w Słupsku lub Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. bez udziału
Wnioskodawców. Losowania dokona Prezydent Miasta Słupska lub jego Zastępca, bądź też
Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej (lub jego Zastępca) powołanej Zarządzeniem Nr 941/ZN/2019
Prezydenta Miasta Słupska z dnia18 października 2019 roku.
7. Po zakończeniu losowania Biuro Zamiany Mieszkań przygotuje protokół z losowania oraz przedłoży
Prezydentowi Miasta Słupska do zatwierdzenia gotową listę przyszłych najemców z numerami lokali
przyporządkowanymi w wyniku losowania poszczególnym gospodarstwom domowym.
§ 9.
W przypadku rezygnacji z zamiany przez Wnioskodawcę wyłonionego w trakcie przeprowadzonego
naboru, pierwszeństwo najmu (zamiany) przysługuje kolejnemu Wnioskodawcy z listy.
§ 10.
Do decyzji Prezydenta Miasta Słupska pozostaje wybór przyszłych najemców 2 lokali dla osób
z niepełnosprawnością ruchową.

PREZYDENT
MIASTA SŁUPSKA
Krystyna Danilecka - Wojewódzka

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 238/ZN/2020
Prezydenta Miasta Słupska
z dnia18 marca 2020 r.
Zasady zasiedlenia wolnych jednopokojowych lokali mieszkalnych w nowo wybudowanym
budynku przy ulicy Długiej 30 w Słupsku przez gospodarstwa domowe z list oczekujących
na najem komunalnego lokalu mieszkalnego.
§ 1.
Wybór Wnioskodawców do zasiedlenia wolnych lokali jednopokojowych w budynku przy ul. Długiej 30
w Słupsku, którzy znajdują się na liście osób oczekujących na komunalny lokal mieszkalny, odbywać się
będzie zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie
gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2019 r., poz. 1182, 1309) oraz uchwałą Nr L/688/18
Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały
Nr XX/294/12 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Słupska.
§ 2.
1. Referat Mieszkaniowy opracuje listę kandydatów, z uwzględnieniem mieszkań dla osób
z niepełnosprawnością (jeżeli takie osoby będą).
2. Przyporządkowanie przyszłemu najemcy konkretnego numeru lokalu nastąpi w drodze losowania.
3. O terminie i miejscu losowania osoby zakwalifikowane do zamiany zostaną powiadomione
telefonicznie.
4. Losowanie odbędzie się zgodnie z kolejnością ustaloną na liście, w ten sposób, że osoba znajdująca się
na pozycji nr 1, będzie losowała jako pierwsza.
5. Losowania dokonuje Wnioskodawca lub osoba przez Niego wyznaczona.
6. Z uwagi na zagrożenie epidemiczne dopuszcza się przeprowadzenie losowania w siedzibie
Urzędu Miejskiego w Słupsku lub Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. bez udziału
Wnioskodawców. Losowania dokona Prezydent Miasta Słupska lub jego Zastępca, bądź też
Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej (lub jego Zastępca) powołanej Zarządzeniem Nr 941/ZN/2019
Prezydenta Miasta Słupska z dnia18 października 2019 roku.
7. Po zakończeniu losowania Referat Mieszkaniowy przygotuje protokół z losowania oraz przedłoży
Prezydentowi Miasta Słupska do zatwierdzenia gotową listę przyszłych najemców z numerami lokali
przyporządkowanymi w wyniku losowania poszczególnym gospodarstwom domowym.
§ 3.
W przypadku rezygnacji z zasiedlenia lokalu przez Wnioskodawcę wyłonionego w trakcie
przeprowadzonego naboru, pierwszeństwo najmu przysługuje kolejnemu Wnioskodawcy z listy
oczekujących na komunalny lokal mieszkalny.
PREZYDENT
MIASTA SŁUPSKA
Krystyna Danilecka - Wojewódzka

Załącznik nr 3 do zarzadzenia Nr 238/ZN/2020
Prezydenta Miasta Słupska
z dnia 18 marca 2020 roku
Wykaz wolnych lokali do zasiedlenia
Numer
lokalu

Powierzchnia
lokalu (m2)

Kondygnacja

Układ pomieszczeń, wyposażenie lokalu

MIESZKANIA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ RUCHOWĄ
2
(M0.13)

35,71

Parter
(I klatka)

6
(M1.13)

35,71

I piętro
(I klatka)

10
M2.13

35,71

II piętro
(I klatka)

15
M0.6

35,71

Parter
(II klatka)

Pokój
z
aneksem
kuchennym
dla
osoby
z niepełnosprawnością – drzwi w lokalu 90cm,
w łazience kabina prysznicowa z siedziskiem i poręczami
Pokój
z
aneksem
kuchennym
dla
osoby
z niepełnosprawnością – drzwi w lokalu 90cm,
w łazience kabina prysznicowa z siedziskiem i poręczami
Pokój
z
aneksem
kuchennym
dla
osoby
z niepełnosprawnością – drzwi w lokalu 90cm,
w łazience kabina prysznicowa z siedziskiem i poręczami
Pokój
z
aneksem
kuchennym
dla
osoby
z niepełnosprawnością – drzwi
w lokalu 90cm, w
łazience kabina prysznicowa z siedziskiem
i poręczami

MIESZKANIA JEDNOPOKOJOWE: POKÓJ Z ODRĘBNĄ KUCHNIĄ
4
M0.15
8
M1.15

31,25

12
M2.15
26
M1.3
14
M0.5
16
M0.7
17
M0.8
18
M0.9
23
M1.7
30
M2.7
32
M2.9

31,25

31,25

31,09
34,95
35,74
39,57
34,55
35,74
35,74
34,55

Parter
(I klatka)
I piętro
(I klatka)

Pokój z aneksem kuchennym, w łazience kabina
prysznicowa
Pokój z aneksem kuchennym, w łazience kabina
prysznicowa

II piętro
(I klatka)
I piętro
(II klatka)
Parter
(II klatka)
Parter
(II klatka)
Parter
(II klatka)
Parter
(II klatka)
I piętro
(II klatka)
II piętro
(II klatka)
II piętro
(II klatka)

Pokój z aneksem kuchennym, w łazience kabina
prysznicowa
Pokój z aneksem kuchennym, w łazience kabina
prysznicowa
Pokój z kuchnią, w łazience wanna
Pokój z kuchnią, w łazience wanna
Pokój z kuchnią (pom. garderoby)
Pokój z kuchnią, w łazience wanna
Pokój z kuchnią, w łazience wanna
Pokój z kuchnią, w łazience wanna
Pokój z kuchnią, w łazience wanna

PREZYDENT
MIASTA SŁUPSKA
Krystyna Danilecka - Wojewódzka

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 238/ZN/2020
Prezydenta Miasta Słupska
z dnia 18 marca 2020 r.
Wniosek dla przyszłych najemców lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Długiej 30
1. Numer wniosku zarejestrowanego w BZM …......................................................……………………..
2. Nazwisko i imię najemcy............................................................................……………………...……..
3. Adres zamieszkania.............……………………………........................................................................
4. Numer telefonu do kontaktu …......................…………………………................................................
5. Deklaruję wpłatę kaucji w wysokości ………. krotności (wpisać liczbę od 1 do 12) miesięcznego
czynszu.
Nie deklaruję wpłaty kaucji.
(właściwe podkreślić i uzupełnić lub właściwe podkreślić)
6. Zobowiązanie: „Po zakończeniu najmu i opróżnieniu dotychczas wynajmowanego lokalu
zobowiązuję się do przygotowania na własny koszt zdawanego lokalu do stanu umożliwiającego
jego natychmiastowe zasiedlenie.
Zobowiązuję się również do wydania dotychczas wynajmowanego lokalu Wynajmującemu
w terminie nieprzekraczającym 1 miesiąca od daty protokolarnego przejęcia lokalu przy ulicy
Długiej 30.”
W przypadku braku realizacji powyższych zobowiązań, Wynajmujący obciąży Najemcę kosztami
niezbędnych napraw i remontów.

……………...…..................................................
(podpis Wnioskodawcy)
8. Czy Wnioskodawca w okresie jednego roku poprzedzającego rozpatrzenie wniosku nie miał zaległości
w czynszu i opłatach niezależnych od Wynajmującego za okres dłuższy niż jeden miesiąc? TAK/NIE
(właściwe podkreślić)

……………………………………………………………..
pieczęć i podpis Zarządcy –
Biuro Obsługi Mieszkańca

PREZYDENT
MIASTA SŁUPSKA
Krystyna Danilecka - Wojewódzka

ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU
1. Oświadczenie o nieposiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego w Słupsku
i miejscowościach pobliskich (wszystkie osoby pełnoletnie w danym gospodarstwie domowym).
2. Kopia orzeczenia o niepełnosprawności ruchowej* – dotyczy jedynie wnioskodawców składających
wniosek o zamianę na lokal przystosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową (kopia orzeczenia
wydanego przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.
3. Zgoda na przetwarzanie danych zawartych we wniosku w celu przeprowadzenia naboru.

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE SZCZEGÓLNEJ
KATEGORII DANYCH OSOBOWYCH
do wniosku o zamianę wynajmowanego lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład
mieszkaniowego zasobu
Miasta Słupska na mieszkanie w nowo wybudowanym budynku przy ulicy Długiej 30 w Słupsku.
Zgodnie z treścią art. 9 i 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27.04.2016 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) dalej RODO – informuje się, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto Słupsk Pl. Zwycięstwa 4 w Słupsku,
natomiast Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. zgodnie z umową powierzenia
występuje w roli procesora danych.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu związanym
z rozpatrzeniem wniosku o zamianę lokalu wraz z załącznikami.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresie 5 lat od momentu rozpatrzenia złożonego
wniosku o zamianę wynajmowanego lokalu mieszkalnego należącego do zasobu Miasta Słupska na
mieszkanie w nowo wybudowanym budynku przy ulicy Długiej 30 w Słupsku. Dokumentacja będzie
archiwizowana w siedzibie procesora danych tj. Przedsiębiorstwie Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.
w Słupsku Plac Zwycięstwa 4.
4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Ma Pani/Pan
prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
5. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się mailowo, pod adresem ido@pgm.slupsk.pl,
a także pocztą tradycyjną pod adresem Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej ul. J. Tuwima 4
Słupsk 76-200, z dopiskiem „do Inspektora Ochrony Danych”.
6. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych
z nawiązaniem i przebiegiem Pani/Pana współpracy. Pani/Pana dane nie będą zautomatyzowane
i poddawane profilowaniu.
7. Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku, nie będzie przekazywać danych
osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
8. Dane osobowe mogą zostać udostępnione organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz
powierzone na podstawie umowy powierzenia zawartej na piśmie podmiotom świadczącym usługi na
zlecenie Miasta Słupska.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych: imię, nazwisko, PESEL, telefon, e-mail, adres
zamieszkania, adres do korespondencji, dochód w gospodarstwie domowym, stan zdrowia w związku ze
składanymi dokumentami o zamianę wynajmowanego lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład
mieszkaniowego zasobu Miasta Słupsk na mieszkanie w nowo wybudowanym budynku przy ulicy
Długiej 30 w Słupsku.

………………. ……
(miejscowość, data)

………………………………………
(podpis osoby udzielającej zgody)

