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WNIOSEK O: 

Zawarcie umowy najmu zwolnionej części lokalu w trybie poszerzenia * 

Zawarcie umowy najmu zwolnionej części lokalu w trybie poszerzenia * 

o powierzchni przekraczającej 80m
2

  

*proszęzaznaczyćwłaściwe  

 

I. DANE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY (wypełnia wnioskodawca) 

 
1. Imię……………………………………………………………………………………….. 

2. Nazwisko…………………………………………………………………………………. 

3. Miejsce zamieszkania od…………………………………………………………………. 

Miejscowość………………………………………………………………………………….. 

ulica…………………………………………………………………………………………… 

nr domu…………………..nr mieszkania……………..kod pocztowy……………………… 

nr telefonu……………………………………………………………………………………. 

4. Zameldowanie na pobyt stały: data zameldowania………………………………………. 

Miejscowość………………………………………………………………………………….. 

Ulica………………………………………………………………………………………….. 

nr domu…………………..nr mieszkania……………..kod pocztowy……………………… 

5. Informacja o wnioskodawcy i jego rodzinie: 
  

l.p. Imię i nazwisko PESEL 

Stosunek do 

wnioskodawcy 

    
    

    

    

    

    

    

    
 

6.  Stan cywilny wnioskodawcy:  .………………………………………………… ……………. 
 

 

II. DANE DOTYCZĄCE LOKALU (wypełnia pracownik administracji) 
 
1. Ogólna powierzchnia u użytkowa lokalu  -…………… m

2
 

2. Część lokalu zajmowana przez wnioskodawcę -…………… m
2
 

     

pomieszczenie powierzchnia w m
2
    

pokój I     

pokój II     

pokój III     

pokój IV     

pokój V     

kuchnia     
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łazienka  
korytarz  
inne  
powierzchnia 

użytkowa 

 

3.  Część lokalu zwolniona do dyspozycji wynajmującego: 

Data sporządzenia protokołu zdawczo –odbiorczego: ……………………………… 
 

pomieszczenie powierzchnia w m
2

  

pokój I   

pokój II   

pokój III   

pokój IV   

pokój V   

kuchnia   

łazienka   

korytarz   

inne   

powierzchnia   

użytkowa   

4. Pozostała część lokalu:  

pomieszczenie powierzchnia w m
2

 nazwisko najemcy 

pokój I   

pokój II   

pokój III   

pokój IV   

pokój V   

kuchnia   

łazienka   

korytarz   

inne   

powierzchnia   

użytkowa   

 

5. Informacje o stanie konta czynszowego wnioskodawcy (stan na koniec miesiąca 
potwierdzającego dzień złożenia wniosku)  
- nadpłata………………………………………………………………………………………. 

- zaległość……………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Potwierdzenie administracji – pieczęć i podpis…………………………………………….. 

 

 

Data…………………………..Podpis wnioskodawcy………………………………………...  
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Załączniki: 

1. Kopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do dysponowania lokalem 

2. 

Zaświadczenie  z  Wydziału  Spraw  Obywatelskich  Urzędu  Miasta  Poznania przy 

ul.Libelta 16/20 o osobach zameldowanych w lokalu  
 

 

 

 

 

 

 

Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, że:  

1) dane osobowe podane przeze mnie w niniejszym formularzu oraz zawarte w załączonych do 

niego dokumentach przetwarzane będą przez Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. 

z o.o. (dalej Spółka) w celu rozpatrzenia wniosku  w postępowaniu dotyczącym zawarcia 

umowy najmu zwolnionej części lokalu w trybie poszerzenia / zawarcia umowy najmu 

zwolnionej części lokalu w trybie poszerzenia o powierzchni przekraczającej 80m
2
 oraz 

dochodzenia prawnie uzasadnionych roszczeń Spółki powstałych w następstwie umownego 

bądź bezumownego korzystania z lokali, co do których Spółce przysługuje tytuł prawny, 

2) podstawę prawną przetwarzania podanych danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. f) 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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), 

3) wymienione dane przechowywane będą przez okres niezbędny dla dochodzenia prawnie 

uzasadnionych roszczeń Spółki powstałych w następstwie umownego bądź bezumownego 

korzystania z lokali, co do których Spółce przysługuje tytuł prawny, 

4) wymienione dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu, 

5) administratorem powyższych danych będzie Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych 

sp.  z o.o. z siedzibą przy ul. Matejki 57, 60-770 Poznań, 

6) administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym kontakt jest możliwy 

elektronicznie pod adresem e-mail: iod@zkzl.poznan.pl, 

7) przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz brak udokumentowania wystąpienia 

przesłanek do zawarcia umowy najmu zwolnionej części lokalu w trybie poszerzenia / 

zawarcia umowy najmu zwolnionej części lokalu w trybie poszerzenia o powierzchni 

przekraczającej 80m 
2
 , uniemożliwi pozytywne rozpatrzenie wniosku, 

8) przysługuje mi prawo: 

 żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 

 do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

 do przenoszenia danych, 

 do wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

 żądania informacji o źródłach pozyskania moich danych osobowych, 

 cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

 

 

.................................................                                                       …………………….…………………… 

Miejscowość i data                                                                                   Podpis wnioskodawcy 
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Oświadczam, że otrzymałem od Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. informacje, 

o których mowa w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i swobodnym przepływem takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE. 

 

.................................................                                                       …………………….…………………… 

Miejscowość i data                                                                                   Podpis wnioskodawcy 

 

 

 

 

Jednocześnie jako przedstawiciel ustawowy……………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………................................................................... 

oświadczam, że otrzymałem od Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. informacje, 

o których mowa w art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i swobodnym przepływem takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE. 

 

.................................................                                                       …………………….…………………… 

Miejscowość i data                                                                                   Podpis wnioskodawcy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


