Poznań,   .................................................................... r.

(Wniosek DLU/W/2)

Zarząd Komunalnych
Zasobów Lokalowych sp. z o.o.
ul. Matejki 57
60-770 Poznań

WNIOSEK O NAJEM GRUNTU

1.

Dane

wnioskodawcy

(nazwisko

i

imię/nazwa

podmiotu,

adres

zamieszkania/siedziby;

numer PESEL/KRS, numer NIP i REGON; dane kontaktowe: numer telefonu, adres poczty
elektronicznej):
…………………………...................................................................................................................................................................................................................................
…………………………...................................................................................................................................................................................................................................
…………………………...................................................................................................................................................................................................................................
2.

Adres (w tym numer porządkowy) oraz dane geodezyjne nieruchomości (obręb, arkusz,

numer działki):
…………………………...................................................................................................................................................................................................................................
…………………………...................................................................................................................................................................................................................................
3.

Wnioskowana powierzchnia gruntu (m2):

…………………………...................................................................................................................................................................................................................................
4.

Określenie celu najmu (przeznaczenie) gruntu:

…………………………...................................................................................................................................................................................................................................
5.

Proponowana stawka czynszu za 1 m2 powierzchni miesięcznie (netto):

…………………………...................................................................................................................................................................................................................................
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6.

Informacja o zajmowanym zasobie od Miasta Poznań lub ZKZL sp. z o.o. (wymienić jakie wraz z adre-

sem lokalizacji, np. lokal użytkowy, lokal mieszkalny):
…………………………...................................................................................................................................................................................................................................
7.

Oświadczenie o niezaleganiu z opłatami za zajmowany zasób od Miasta Poznań lub ZKZL sp. z o.o.:

…………………………...................................................................................................................................................................................................................................
8.

Deklaracja montażu i demontażu oznaczeń (np. oznaczenie miejsca postojowego /blokada koperta/)

w obrębie przedmiotu najmu na własny koszt i ryzyko Najemcy bez możliwości rozliczenia poniesionych nakładów w czasie trwania najmu jak i po jego ustaniu:
…………………………...................................................................................................................................................................................................................................

Wymagane załączniki:
1.
2.

w przypadku spółki cywilnej: kopia umowy s.c., numer NIP i REGON s.c.,
mapka ewidencyjna/zasadnicza nieruchomości z naniesioną lokalizacją proponowanego obiektu.
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Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. informuje, że:
1.

dane osobowe podane w niniejszym formularzu przetwarzane będą przez Zarząd Komunalnych Zasobów
Lokalowych sp. z o.o. (dalej Spółka) w celu niezbędnym do wykonania umowy, której jest Pan/Pani stroną/ realizacji prawnie uzasadnionych interesów Spółki w zakresie prawidłowego naliczenia należności za korzystanie
z lokali oraz pomieszczeń, 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, pomieszczeń oraz
nieruchomości gruntowych, co do których Spółce przysługuje tytuł prawny,

4.

administratorem powyższych danych będzie Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. z siedzibą przy
ul. Matejki 57, 60-770 Poznań,

5.

administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym kontakt jest możliwy elektronicznie pod adresem
e-mail: iod@zkzl.poznan.pl,

6.

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.

.......................................................................................................................
podpis Wnioskodawcy
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