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Ja niżej podpisana/y …..........................................................................
Zameldowana/y na pobyt stały ............................................................
...............................................................................................................
na pobyt czasowy ..................................................................................
...............................................................................................................
stan cywilny ..........................................................................................
legitymująca/y się dowodem osobistym nr ..............................................

OŚWIADCZAM
że w przypadku zmian w mojej sytuacji życiowej takich jak:
- zawarcie związku małżeńskiego,
- utrata praw do uznania za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny,
- zmiana tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego,
- zwolnienie z pełnienia (odbycia) służby przed upływem okresu podanego w zaświadczeniu wojskowego
komendanta uzupełnień,
oraz o każdym innym przypadku powodującym utratę prawa do pokrywania należności mieszkaniowych,
z a w i a d o m i ę osobiście lub pisemnie Urząd Miejski w Słupsku, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania
Kryzysowego, ul. Rynek Rybacki 2, ( pok. 210 ) w terminie 7 dni od dnia zaistnienia okoliczności.
Jednocześnie zobowiązuję się do zwrotu nadpłaty wynikłej z powodu nie zawiadomienia przeze mnie Urzędu
Miejskiego w Słupsku o zaistniałych zmianach.
(Oświadczenie niniejsze zostanie dołączone do złożonego wniosku o pokrycie należności mieszkaniowych.)

.................................................
(własnoręczny podpis)

Słupsk, dnia .....................................
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Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 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 (dalej: RODO) informuję, że:
1. Administrator danych:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Słupska (76-200 Słupsk, pl. Zwycięstwa 3;
e-mail: urzad@um.slupsk.pl, tel. 59 84 88 300).
2. Inspektor ochrony danych:
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Urzędzie Miejskim w Słupsku (76-200 Słupsk, pl. Zwycięstwa 3;
e-mail: iod@um.slupsk.pl, tel. 59 84 88 300).
3. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego
na administratorze danych, wynikającego z ustawowych zadań gminy lub powiatu, jak również realizacji zadań
zleconych z zakresu administracji rządowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
4. Prawnie uzasadniony interes:
Nie dotyczy
5. Informacja o odbiorcach
Odbiorcą Pani/Pana danych będzie Urząd Miejski w Słupsku, który nie będzie udostępniał danych innym podmiotom
gospodarczym i osobom fizycznym, chyba że obowiązek ich udostępnienie wynikać będzie z obowiązujących
przepisów prawnych.
6. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
7. Okres przechowywania danych osobowych:
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa, w
szczególności ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktach wykonawczych do tej ustawy.
8. Prawo dostępu do danych osobowych:
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz
prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto, także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
9. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana, narusza przepisy RODO.
10. Konsekwencje niepodania danych osobowych:
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a ich niepodanie będzie skutkowało
pozostawieniem wniosku (zgłoszenia) bez rozpatrzenia.
11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
12. Pani/ Pana dane będą podlegały profilowaniu, co oznaczać będzie, że wykorzystane będą tylko w celu, dla
którego zostały zebrane.
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