
Żyrardów, dnia …………………

………………………………………………….
Imię i nazwisko wnioskodawcy

………………………………………………….
Adres zamieszkania

………………………………………………….
Adres do korespondencji

………………………………………………….
Nr telefonu / adres e-mail

P.G.M. Spółka z o.o.
Ul. Armii Krajowej 5
96-300 Żyrardów

WNIOSEK O /*ROZŁOŻENIE NA RATY/ *ODROCZENIE TERMINU PŁATNOŚCI
ZALEGŁOŚCI ZA LOKAL MIESZKALNY

Dotyczy lokalu mieszkalnego położonego przy ul. …………………………………… 
w Żyrardowie. Zaległości z tytułu czynszu/mediów wg stanu na dzień ……………………… 
wynoszą:

1. należności nie objęte postępowaniem sądowym/bieżące:

 zaległość główna ……………………………….,

 naliczone odsetki 
od nieterminowych wpłat ………………………………., 

 odpady komunalne

od 01.03.2017r. ……………………………….,
 odsetki od odpadów

komunalnych ……………………………….,

2. należności zasądzone:

 nakaz zapłaty/wyrok ………………………………. + koszty sądowe  
                                                                                   i odsetki ustawowe

Oświadczam, że uznaję istnienie bezspornego i wymagalnego długu w łącznej kwocie
………………………………… zł. wobec Miasta Żyrardów w imieniu którego działa P.G.M.
Spółka z o.o. mieszczącego się w Żyrardowie przy ul. Armii Krajowej 5, tytułem zobowiązań
wynikających  z  korzystania  z  lokalu  mieszkalnego  przy  ul.
………………………………………………………………… w Żyrardowie.  Zapłaty wyżej
wymienionej kwoty dokonam w całości/miesięcznych ratach płatnych po ………………. zł.
+ opłaty bieżące poczynając od dnia ………………………... .



Oświadczam, że wraz ze mną w lokalu mieszkalnym zamieszkują osoby pełnoletnie w ilości
……………….oraz osoby niepełnoletnie w ilości ……………………

Żyrardów, dnia ………………….. ……………………………………………
            (czytelny podpis dłużnika)

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Niniejszym informujemy że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych uzyskanych w związku ze złożonym wniosku o rozłożenie na raty/
odroczenie terminu płatności zaległości za lokal mieszkalny jest Miasto Żyrardów z siedzibą przy Pl. Jana Pawła II
nr 1 tel.  46 858 15 00 w Żyrardowie w imieniu,  którego działa  P.G.M. Żyrardów Spółka z o.o.  z siedzibą w
Żyrardowie przy ul.  Armii  Krajowej  nr  5  tel.  46 858 1000 adres  e-mail:  pgm@pgm.zyrardow.pl zwane dalej
Administratorem;

2. Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych osób fizycznych samodzielnie oraz powierza
ich  przetwarzanie  innym podmiotom  w tym  P.G.M.  Żyrardów  Spółka  z  o.o.  z  siedzibą  w  Żyrardowie  przy
ul.  Armii  Krajowej  nr  5,  która  jest  podmiotem  przetwarzającym  Pani/Pana  dane  osobowe  w  imieniu
Administratora;

3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, którym jest Pan Jaromir Dylewski,  z którym
można się kontaktować pod adresem mailowym: iod@zyrardow.pl  ,  

4. Pani/Pana  dane  osobowe  przetwarzane  będą  w  celu  rozpoznania  wniosku  oraz  podjęcia  decyzji  dotyczących
sposobu spłaty Pani/Pana zobowiązań, 

5. W związku z rozpoznaniem wniosku oraz podjęciem decyzji w sprawie zainicjowanej wnioskiem Pani/Pana dane
osobowe mogą być również udostępniane dla:

- podmiotów, które przetwarzają dane osobowe na podstawie umów powierzenia danych osobowych zawartych
z  Administratorem danych  osobowych oraz  innych  podmiotów przetwarzających  dane  osobowe na  podstawie
przepisów szczególnych prawa obowiązującego,

-  podmiotów,  które  na  podstawie  przepisów  szczególnych  obowiązującego  prawa  mogą  prowadzić  kontrole
u Administratora danych osobowych,

      6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w czasie niezbędnym do rozpoznania wniosku oraz podjęcia decyzji
w  sprawie  zainicjowanej  wnioskiem  zaś  po  tym  okresie  mogą  one  być  również  archiwizowane  przez
Administratora  w terminach  wskazanych  przez  przepisy  prawa obowiązującego lub  w celach  niezbędnych do
realizacji prawnego obowiązku ciążącego na Administratorze danych,

7. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

-  zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona przez Panią/Pana – art.  6 ust.1 pkt.  a  Rozporządzenia
Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  2016/679   z  dn.  27.04.2016  r.  w sprawie  ochrony  osób  fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych,

- przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – art. 6 ust 1
pkt. c.  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r.  w sprawie ochrony
osób fizycznych  w związku z  przetwarzaniem danych  osobowych i  w sprawie  swobodnego przepływu takich
danych,

-  przetwarzanie  jest  niezbędne  dla  ochrony żywotnych  interesów osoby,  której  dane  dotyczą  lub  innej  osoby
fizycznej - art. 6 ust. 1 pkt. e, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych.

8. Podanie  przez  Panią/Pana  danych  osobowych  jest  niezbędne  do  rozpoznania  wniosku  o  rozłożenie  na  raty/
odroczenie  terminu  płatności  zaległości  za  lokal  mieszkalny,  w  przypadku  niepodania  danych  osobowych
niemożliwe będzie rozpoznanie wniosku oraz podjęcie na jego podstawie decyzji w sprawie rozłożenie na raty lub
odroczenia terminu płatności zaległości za lokal mieszkalny,

     9. Posiada Pani/Pan prawo do:

mailto:jod@pgm.zyrardow.pl
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 żądania  od  Administratora  dostępu  do  swoich  danych  osobowych,  ich  sprostowania,  usunięcia  lub

ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, 

 przenoszenia danych,

 wniesienia skargi do organu nadzorczego,

 cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,

10. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,

11. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do rozpoznania wniosku o rozłożenie na raty/
odroczenie  terminu  płatności  zaległości  za  lokal  mieszkalny  przez  Administratora  w  imieniu,  którego  działa
Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Sp. z o. o. z siedzibą w Żyrardowie oraz po tym okresie
mogą być archiwizowane jeśli wymagał będzie tego prawnie uzasadniony interes Administratora danych. 

Oświadczenie: 

1. Zgodnie z treścią art. 7 ust.1 i 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich  danych,  wyrażam zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  przez  Administratora  tj.  Miasto  Żyrardów
z siedzibą przy Pl. Jana Pawła II nr 1 tel. 46 858 15 00 w Żyrardowie w imieniu, którego działa P.G.M. Żyrardów Spółka
z o.o. z siedzibą w Żyrardowie przy ul. Armii Krajowej nr 5 w celu rozpoznania wniosku o rozłożenie na raty/ odroczenie
terminu płatności zaległości za lokal mieszkalny

 2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych 
osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

Żyrardów, dnia …………………………… …...............................................................
            (czytelny podpis dłużnika)

UZASADNIENIE WNIOSKU

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Żyrardów, dnia …………………………… …...............................................................
            (czytelny podpis dłużnika)



Załącznik do wniosku 

Oświadczenie  osobowy  pełnoletniej  zamieszkującej  w  lokalu  mieszkalnym
nr…………………………….. przy ul. ………………………….

…………………………………………………………………………

(Imię i nazwisko nr Pesel)

potwierdzam, że zamieszkuję w/w lokalu mieszkalny. 

Żyrardów, dnia …………………………… …...............................................................
(czytelny podpis osoby pełnoletniej  zamieszkującej z dłużnikiem )            

Niniejszym informujemy że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych uzyskanych w związku ze złożonym wniosku o rozłożenie na raty/
odroczenie  terminu płatności  zaległości  za  lokal  mieszkalny przez głównego najemcę  wskazanego lokalu jest
Miasto Żyrardów z siedzibą przy Pl. Jana Pawła II nr 1 tel. 46 858 15 00 w Żyrardowie w imieniu, którego działa
P.G.M. Żyrardów Spółka z o.o.  z siedzibą w Żyrardowie przy ul. Armii Krajowej nr 5 tel. 46 858 1000 adres
e-mail: pgm@pgm.zyrardow.pl zwane dalej Administratorem;

2. Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych osób fizycznych samodzielnie oraz powierza
ich  przetwarzanie  innym podmiotom  w tym  P.G.M.  Żyrardów  Spółka  z  o.o.  z  siedzibą  w  Żyrardowie  przy
ul.  Armii  Krajowej  nr  5,  która  jest  podmiotem  przetwarzającym  Pani/Pana  dane  osobowe  w  imieniu
Administratora;

3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, którym jest Pan Jaromir Dylewski,  z którym
można się kontaktować pod adresem mailowym: iod@pgm.zyrardow.pl  ,  

4. Pani/Pana  dane  osobowe  przetwarzane  będą  w  celu  rozpoznania  wniosku  oraz  podjęcia  decyzji  dotyczących
sposobu spłaty Pani/Pana zobowiązań, 

5. W związku z rozpoznaniem wniosku oraz podjęciem decyzji w sprawie zainicjowanej wnioskiem Pani/Pana dane
osobowe mogą być również udostępniane dla:

- podmiotów, które przetwarzają dane osobowe na podstawie umów powierzenia danych osobowych zawartych z
Administratorem  danych  osobowych  oraz  innych  podmiotów  przetwarzających  dane  osobowe  na  podstawie
przepisów szczególnych prawa obowiązującego,

-  podmiotów,  które  na  podstawie  przepisów szczególnych obowiązującego prawa mogą prowadzić  kontrole  u
Administratora danych osobowych,

      6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w czasie niezbędnym do rozpoznania wniosku oraz podjęcia decyzji
w  sprawie  zainicjowanej  wnioskiem  zaś  po  tym  okresie  mogą  one  być  również  archiwizowane  przez
Administratora  w terminach  wskazanych  przez  przepisy  prawa obowiązującego lub  w celach  niezbędnych do
realizacji prawnego obowiązku ciążącego na Administratorze danych,

7. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

-  zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona przez Panią/Pana – art.  6 ust.1 pkt.  a  Rozporządzenia
Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  2016/679   z  dn.  27.04.2016  r.  w sprawie  ochrony  osób  fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych,
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- przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – art. 6 ust 1
pkt. c.  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r.  w sprawie ochrony
osób fizycznych  w związku z  przetwarzaniem danych  osobowych i  w sprawie  swobodnego przepływu takich
danych,

-  przetwarzanie  jest  niezbędne  dla  ochrony żywotnych  interesów osoby,  której  dane  dotyczą  lub  innej  osoby
fizycznej - art. 6 ust. 1 pkt. e, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych.

8. Podanie  przez  Panią/Pana  danych  osobowych  jest  niezbędne  do  rozpoznania  wniosku  o  rozłożenie  na  raty/
odroczenie  terminu  płatności  zaległości  za  lokal  mieszkalny,  w  przypadku  niepodania  danych  osobowych
niemożliwe będzie rozpoznanie wniosku oraz podjęcie na jego podstawie decyzji w sprawie rozłożenie na raty lub
odroczenia terminu płatności zaległości za lokal mieszkalny,

     9. Posiada Pani/Pan prawo do:

 żądania  od  Administratora  dostępu  do  swoich  danych  osobowych,  ich  sprostowania,  usunięcia  lub

ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, 

 przenoszenia danych,

 wniesienia skargi do organu nadzorczego,

 cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,

10. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,

11. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do rozpoznania wniosku o rozłożenie na raty/
odroczenie  terminu  płatności  zaległości  za  lokal  mieszkalny  przez  Administratora  w  imieniu,  którego  działa
Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Sp. z o. o. z siedzibą w Żyrardowie oraz po tym okresie
mogą być archiwizowane jeśli wymagał będzie tego prawnie uzasadniony interes Administratora danych. 

Oświadczenie: 

1. Zgodnie z treścią art. 7 ust.1 i 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich  danych,  wyrażam zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  przez  Administratora  tj.  Miasto  Żyrardów
z siedzibą przy Pl. Jana Pawła II nr 1 tel. 46 858 15 00 w Żyrardowie w imieniu, którego działa P.G.M. Żyrardów Spółka
z o.o. z siedzibą w Żyrardowie przy ul. Armii Krajowej nr 5 w celu rozpoznania wniosku o rozłożenie na raty/ odroczenie
terminu płatności zaległości za lokal mieszkalny. 

 2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych 
osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

Żyrardów, dnia …………………………… …...............................................................
(czytelny podpis osoby pełnoletniej zamieszkującej z dłużnikiem )


