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Słupsk, dnia ..............................

ARKUSZ AKTUALIZACYJNY
dane uzupełniające do wniosku o najem lokalu
1. Imię i nazwisko ...........................................................................................................................
2. Adres zamieszkania ..................................................................................................................
3.Ilość osób zgłoszonych do zamieszkiwania wspólnie z wnioskodawcą: ..................................
(mąż, żona, konkubina, konkubin, dzieci, rodzeństwo)

Lp.

Imię i Nazwisko

Rok urodzenia

Stopień
pokrewieństwa

Data zameldowania

1
2
3
4
5
6
Potwierdzenie ewidencji ludności we właściwym urzędzie – data .................. pieczęć…………
4. Czy wnioskodawca lub współmałżonek posiada tytuł prawny do zajmowania innego lokalu
mieszkalnego – jeżeli tak podać adres lokalu
..........................................................................................................................................................
5. Czy wnioskodawca (lub współmałżonek) w okresie ostatnich pięciu lat od dnia złożenia
wniosku o najem nie zbył, nie rozwiązał umowy najmu lub nie przekazał innym osobom prawa
najmu lub własności do innego lokalu?
Tak
(należy podać dokładny adres zbytego lokalu oraz datę zbycia)
..........................................................................................................................................................
Nie
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6. Dane o lokalu, w którym wnioskodawca zamieszkuje:
-

-

kto jest najemcą lub właścicielem lokalu
.....................................................................................................................................
na podstawie………………………………………………………………………………...
ilość pokoi .............., w tym zajmowane przez wnioskodawcę ..........................
pow. użytkowa ............. m², w tym pow. pokoi ..................... m², z tego poszczególnych
pokoi: I ............. m² , II ............... m², III ................ m², IV ................. m² .

Potwierdzenie zarządcy budynku

data .............. pieczęć i podpis....................

w przypadku lokalu własnościowego
potwierdzenie właściciela lokalu
data ................... podpis właściciela………………

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (obejmujące jakiekolwiek operacje wykonywane na
danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie,
a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych) przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp.
z o. o. z siedzibą w Słupsku ul. Tuwima 4, 76-200 Słupsk o numerze KRS: 0000108416, w zakresie identyfikujących mnie:
imion, nazwisk, imion i nazwisk rodziców, nr PESEL, numerów i serii dokumentów tożsamości, daty i miejsca urodzenia, adresu
zamieszkania, adresu korespondencyjnego, adresu zameldowania, wysokości dochodów, PIT, miejsce pracy, stanu cywilnego,
stopnia pokrewieństwa, nr telefonu, w tym także danych wrażliwych, ujawniających bezpośrednio lub w kontekście: dane
o stanie zdrowia, nałogach lub dane dotyczące skazań i innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub
administracyjnym* w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy najmu (stworzenie listy osób oczekujących na przydział
lokalu, realizacja wniosku o najem lokalu) oraz wykonanie zawartej umowy najmu lokalu. Wiem, iż wyrażenie zgody jest
dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego celu oraz, że mam prawo do odwołania zgody, a także wglądu w treść
przetwarzanych danych osobowych, które mnie dotyczą, ich kontroli, uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, żądania
usunięcia w każdym czasie.

* niepotrzebne skreślić

................................................
(czytelny podpis wnioskodawcy)

UWAGA!
1. Do arkusza
aktualizacyjnego
należy
załączyć zaświadczenia o dochodach miesięcznych brutto
pomniejszonych o składki ZUS i koszty uzyskania przychodu z ostatnich 3 miesięcy całego gospodarstwa
domowego.
2. W przypadku osób, które przybyły do Słupska z zamiarem stałego pobytu, a nie posiadają zameldowania na
pobyt stały na terenie innej gminy, dodatkowo należy udokumentować zamieszkiwanie na pobyt stały lub
czasowy na terenie miasta Słupska lub zatrudnienie bądź korzystanie z Miejskiego Ośrodka Pomocy
Rodzinie w Słupsku.
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