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X. Wniosek o najem lokalu użytkowego poza przetargiem na rzecz organizacji pozarządowej 
 
1. Nazwa i adres siedziby organizacji: 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
- dane kontaktowe: numer telefonu, adres do korespondencji 
…............................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

2. Adres i powierzchnia lokalu użytkowego, którego wniosek dotyczy/parametry poszukiwanego 
lokalu użytkowego (powierzchnia, kondygnacja, dodatkowe informacje): 
 
…............................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

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

................................................................................................................................................................ 

3. Wnioskowana ilość miesięcy zwolnienia z opłat czynszowych z uzasadnieniem (zakres prac 
remontowo-adaptacyjnych, szacunkowy koszt ich wykonania, określenie długości okresu   realizacji 
prac) 
 
…............................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

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

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

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

................................................................................................................................................................ 

4. Propozycja stawki czynszowej za 1m2 powierzchni lokalu użytkowego netto 

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

5. Opis planowanych działań wraz z uzasadnieniem korzyści tych działań dla mieszkańców 

Chorzowa.  

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

................................................................................................................................................................ 

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

................................................................................................................................................................ 

6.  Załączniki: 
 

• Kopia aktualnego odpisu z KRS, innego odpowiedniego rejestru lub ewidencji 

• Statut Wnioskodawcy 

• Klauzula informacyjna 
 
7. Oświadczenia 
 

• Oświadczam, że nie posiadam zaległych zobowiązań finansowych wobec ZK PGM                          
w Chorzowie i miasta Chorzów z tytułu najmu. 
        

                               .................................................... 

                    .................................................... 

       
                                                        (podpis Wnioskodawcy) 
  
Chorzów, dnia ….............................. 
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Klauzula informacyjna 

 
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 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 (tzw. RODO) 

informuję, że : 

• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto Chorzów reprezentowane przez 

Prezydenta Miasta Chorzów, ul. Rynek 1; 

• kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych , 32 416 5432, iod@chorzow.eu; 

• Pani/Pana dane są przetwarzane w celu rozpatrzenia wniosku o wynajem lokalu użytkowego/ 

załatwienia sprawy związanej z najmem lokalu użytkowego na podstawie art. 6 pkt 1 lit. b, art. 9 ust. 2 lit. f 

i art. 10 RODO; 

• Zgromadzone dane mogą zostać udostępnione uprawnionym organom, firmie świadczącej usługi 

informatyczne na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych, a w przypadku zawarcia 

umowy najmu, zarządcy budynku; 

• Pani/Pana dane będą przechowywane do czasu rozstrzygnięcia przetargu ofertowego lub licytacji 

stawki czynszowej, a w przypadku zawarcia umowy najmu do czasu realizacji i rozliczenia umowy najmu 

a następnie zarchiwizowane zgodnie z kategorią archiwalną;  

• ma Pani/Pan prawo do dostępu, poprawy, lub sprostowania podanych danych, wnioskowania 

o ograniczenie wobec ich przetwarzania; 

• w razie niezgodnego z prawem przetwarzania danych ma  Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do 

organu nadzorczego PUODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa; 

• podanie swoich danych osobowych jest wymogiem niezbędnym do zawarcia umowy najmu, 

konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości wynajęcia lokalu użytkowego; 

• zgromadzone dane nie będą służyły do profilowania. 
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