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WNIOSEK 

O PRZYZNANIE DODATKU MIESZKANIOWEGO 

POWIĘKSZONEGO O DOPŁATĘ DO CZYNSZU Z FUNDUSZU 

PRZECIWDZIAŁANIA COVID -19 

 

1.  Wnioskodawca .............................................................................................................. 

                                                                   (imię i nazwisko, PESEL) 

2.  Adres zamieszkania ...................................................................................................... 

 

3.  Nazwa i siedziba zarządcy domu .................................................................................. 

 

4.  Tytuł prawny do zajmowanego lokalu:  

a) najem         □  

b) podnajem        □ 

c) spółdzielcze prawo do lokalu /lokatorskie lub własnościowe  □ 

d) własność lokalu w spółdzielni mieszkaniowej    □      

e) własność innego lokalu mieszkalnego     □ 

f) własność domu jednorodzinnego    □ 

g) własność budynku wielorodzinnego, w którym zajmuje lokal  □ 

h) inny tytuł prawny        □ 

i) bez tytułu prawnego, ale oczekujący na dostarczenie 

 przysługującego lokalu zamiennego lub socjalnego    □ 

 

5.  Powierzchnia użytkowa lokalu ..................................................................................... 

     w tym: 

a) łączna powierzchnia pokoi i kuchni *)...................................................................... 

b) powierzchnia zajmowana przez wnioskodawcę w przypadku najmu lub podnajmu części 

lokalu.............................................................................................................. 

6.  Liczba osób niepełnosprawnych: 

a) poruszających się na wózku .................................................................................... 

b) innych, jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym 

pokoju...................................................................................................................... 

7.  Sposób ogrzewania lokalu: centralne ogrzewanie  - a) jest      b) brak **) 

8.  Sposób ogrzewania wody: centralnie ciepła woda  - a) jest     b) brak **) 

9.  Instalacja gazu przewodowego                                - a) jest     b) brak **) 

10. Liczba osób w gospodarstwie domowym  .................................................................. 

11. Razem dochody gospodarstwa domowego ................................................................. 

                                                                                       (według deklaracji) 

12. Łączna kwota wydatków na mieszkanie za ostatni 

miesiąc:***):................................................................................................................... 

                                                        (według okazanych dokumentów) 

Potwierdza zarządca domu 

pkt 2-5, 7-9, 12.................................................................................................................. 

                                                  (podpis zarządcy)      

 

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

  (podpis wnioskodawcy)                                                                 (podpis przyjmującego) 

                                                
*) w przypadku przekroczenia powierzchni normatywnej o 30 % ale nie o więcej niż o 50% pod warunkiem , że udział 

powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej lokalu nie przekracza 60 % 
**) niepotrzebne skreślić 
***) miesiąc w którym składany jest wniosek  
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KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓWDZIAŁU ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH  

MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJW KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM 

 
Szanując Państwa prywatność oraz realizując obowiązek wynikający z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) - 

dalej RODO, dbając o to, abyście wiedzieli kto i w jaki sposób przetwarza Państwa dane osobowe, poniżej 

przedstawiamy następujące informacje: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Konstantynowie 

Łódzkim  reprezentowanym przez Dyrektora, mający siedzibę przy ul. Słowackiego 11, 95-050 

Konstantynów Ł. 

 

2. W sprawach związanych z danymi osobowymi można skontaktować się z wyznaczonym Inspektorem 

Ochrony Danych poprzez e-mail: iodo@mopskonstantynow.pl lub pisemnie na adres siedziby 

Administratora. 

 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt c ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych w celu udzielenia pomocy lub wsparcia na podstawie przepisów prawa:  

• Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 o dodatkach mieszkaniowych" 

 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa w tym:, Policja, Prokuratura, sądy, Samorządowe Kolegium 

Odwoławcze, dostawcy oprogramowania komputerowego i usług serwisowych dla oprogramowania 

komputerowego. Odbiorcą Pani/Pana danych jest również zarządca nieruchomości.   

 

5. Podmiotami, którym możemy powierzyć przetwarzanie Pani/Pana dane osobowe, na podstawie umowy o 

powierzeniu przetwarzania danych osobowych, są podmioty świadczące dla nas usługi w zakresie dostawy, 

serwisu i naprawy oprogramowania komputerowego, podmiot świadczący usługi prawne. 

 

6. Podawanie przez klientów Działu Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Konstantynowie Łódzkim  danych osobowych jest obowiązkowe, w przypadku braku podania danych 

osobowych realizacja zadania przez Podmiot przetwarzający będzie niemożliwa. 

 

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów  określonych w 

pkt 3 oraz zgodnie z przepisami prawa i określonym w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim,  następnie podlegać będą ocenie archiwalnej w 

zakresie zniszczenia lub dalszego okresu przechowywania. 

 

8. Posiada Pani/Pan z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, następujące uprawnienia: 

• dostępu do danych osobowych jej dotyczących; 

• prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;  

• wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. 

 

9. Przysługuje Panu/Pani prawo  wniesienia  skargi  do  organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych, z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.  

 

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej. 

 

11. Przetwarzanie Pani/Pana danych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. 

 

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

 ( data)         (podpis) 

mailto:iodo@mopskonstantynow.pl

