
............................................................. 
( numer wniosku ) 

 

.............................................................  
( imię i nazwisko )  

 

.............................................................  
( adres )  
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( adres cd.)  

 

 

 

 

O Ś W I A D C Z E N I E nr 15 

o osobie samotnie wychowującej dziecko 
 

 

W związku z ubieganiem się o zawarcie umowy najmu lokalu w ramach rządowego programu 

„Mieszkanie Plus” oświadczam, że przez okres trzech lat poprzedzających złożenie wniosku, 

byłem/am osobą samotnie wychowującą dziecko. 

 

 

Objaśnienia: 
 

1. Oświadczenie składa osoba ubiegająca się o zawarcie umowy najmu. 

2. Jako dzieci należy traktować osoby do dnia uzyskania pełnoletności. 

3. Przez dziecko należy rozumieć dziecko, własne, małżonka, przysposobione, dziecko 

w sprawie którego toczy się postępowanie o przysposobienie, dziecko znajdujące się pod 

opieką prawną oraz dziecko umieszczone na podstawie postanowienia sądu w rodzinie 

zastępczej lub w rodzinnym domu dziecka. 

4. Za dziecko uznaje się również osobę do ukończenia 25 roku życia, w przypadku gdy ta osoba 

osiągnęła pełnoletność przebywając w dotychczasowej rodzinie zastępczej i w dalszym ciągu 

pozostaje w tej rodzinie w związku z kontynuowaniem nauki lub niepełnosprawnością. 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………  
                                                                                                                                      ( data i czytelny podpis ) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Klauzula informacyjna 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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  

(Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, s. 1); - dalej: „RODO” informuję, że: 

 

1) Administratorem Państwa danych jest Prezydent Miasta Zamość  

adres: Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość, telefon kontaktowy: (84) 677-23-00. 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we 

wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: 

iod@zamosc.pl lub pisemnie pod adres Administratora. 

3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu weryfikacji formalnej złożonego przez Państwa wniosku 

o najem lokalu w ramach programu „Mieszkanie Plus” tj. gdyż jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku 

prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) i do wykonania zadania realizowanego 

w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi 

(art. 6 ust. 1 lit. e RODO) w zw. z Ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu 

wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 

2158 z późn. zm.).W przypadku dobrowolnego udostępniania przez Państwa danych osobowych innych 

niż wynikające z obowiązku prawnego, podstawę legalizującą ich przetwarzanie stanowi wyrażona zgoda 

na przetwarzanie swoich danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Udostępnione dobrowolnie dane 

będą przetwarzane w celu poszerzenia możliwości kontaktowych z wnioskodawcą lub w celu przekazania 

danych kontaktowych wnioskodawców do MDR Zamość Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Przeskok 2,  

00-032 Warszawa, NIP 525-27-64-627 w przypadku wyrażenie odrębnej zgody w tym zakresie. 

4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem 

okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych,  

w tym przepisów archiwalnych tj. 5 lat. Natomiast z przypadku danych podanych dobrowolnie – co do 

zasady do czasu wycofania przez Państwa zgody na ich przetwarzanie, lecz bez wpływu na zgodność 

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

5) Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegać zautomatyzowanemu 

podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

6) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię 

Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 

7) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

d) w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody  

(art. 6 ust. 1 lit. a RODO) - prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność 

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

e) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  

(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych 

narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO); 

8) Podanie przez Państwa danych osobowych w związku z ciążącym na Administratorze obowiązkiem 

prawnym jest obowiązkowe, a ich nieprzekazanie skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym 

mowa w punkcie 3. Nieprzekazanie danych udostępnianych dobrowolnie pozostaje bez wpływu na 

rozpoznanie sprawy.  

9) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia 

przetwarzania danych osobowych tj. m.in. usługodawcom wykonujących usługi serwisu systemów 

informatycznych oraz usługodawcom z zakresu księgowości lub doradztwa prawnego, podmiotom którym 

wyrazili Państwo zgodę na udostępnienie w konkretnych celach, także podmiotom lub organom 

uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 


