Bielsko-Biała, dnia ...................................
...................................................
/imię i nazwisko/

................................................
................................................
/adres zamieszkania/

................................................
/telefon, e-mail/

WYDZIAŁ NIERUCHOMOŚCI
URZĄD MIEJSKI
PLAC RATUSZOWY 5
43-300 BIELSKO-BIAŁA
WNIOSEK O SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO NA RZECZ NAJEMCY

Zwracam się z prośbą o sprzedaż lokalu mieszkalnego nr …........... w budynku położonym
w Bielsku-Białej przy ulicy …………………………., którego jestem najemcą.
Lokal składa się z następujących pomieszczeń: …..…………………………………………..…..
……………………………………………………………………………………………………...
i zlokalizowany jest na parterze/……. piętrze.
Oświadczenie najemcy/najemców lokalu mieszkalnego zgodnie z zapisem § 1 ust 2 pkt. 2-5
uchwały nr XL/794/2018 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie
przyznania pierwszeństwa w nabywaniu lokali mieszalnych przez najemców oraz udzielania
bonifikaty od ceny przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy lub Miasta
na prawach powiatu Bielsko-Biała.
Oświadczam, że:
1. Jestem właścicielem lub współwłaścicielem nieruchomości lub posiadam prawo do jednego
z lokali mieszkalnych, o których mowa w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach
mieszkaniowych
TAK/NIE*
2. Jestem właścicielem lub współwłaścicielem nieruchomości, dla której wydane zostało
pozwolenie na budowę budynku, w wyniku realizacji którego powstanie lokal mieszkalny
TAK/NIE*
3. Jestem uprawniony z tytułu ustanowionego prawa służebności mieszkania, dożywocia,
użytkowania budynku mieszkalnego, części budynku lub lokalu
TAK/NIE*
4. Pozostaję w związku małżeńskim z osobą będącą najemcą innego lokalu mieszkalnego
TAK/NIE*
* niepotrzebne skreślić
Załącznik:
aktualna umowa najmu lokalu mieszkalnego
lub decyzja administracyjna o przydziale lokalu mieszkalnego

..................................................................
/podpis wnioskodawcy/wnioskodawców/

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej, informujemy na podstawie art. 13 ust. 1 i
ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwane dalej w skrócie „ RODO”:
1.
2.

3.
4.
5.

6.

7.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Bielsko-Biała, z siedzibą 43-300 Bielsko-Biała, Plac Ratuszowy
1.
Z Inspektorem Ochrony Danych, może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w
następujący sposób:
o pod adresem poczty elektronicznej: iod@um.bielsko.pl,
o pisemnie na adres siedziby Administratora,
o telefonicznie: 33-4971721.3.
Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się w związku z realizacją zadania Miasta Bielsko-Biała, określonego przepisami prawa,
którego dotyczy niniejsza karta usługi.
Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie
przepisów prawa.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w
okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane
jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu
działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do:
o dostępu do treści swoich danych osobowych,
o sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
o usunięcia swoich danych osobowych,
o ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
o przenoszenia swoich danych osobowych,
o do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych,
o do cofnięcia zgody,
o wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

