
……………………………………….  Sanok, dn. …………………………… 
  (Wnioskodawca) 

………………………………………. 
     (Adres) 

………………………………………. 

Pesel ………………………………… 

tel. …………………………………… 

 

 

 

Burmistrz Miasta Sanoka 

Rynek 1 

38-500 Sanok 
 

 

 

Zwracam się z prośbą o wyrażenie zgody na wykup lokalu mieszkalnego, którego jestem 

najemcą, położonego w Sanoku przy ul. …………..…...…………………………………………… 

Jednocześnie oświadczam, że wyliczoną kwotę za wykup lokalu wraz z udziałem w gruncie 

uiszczę jednorazowo.  

W załączeniu przedkładam ksero umowy najmu. 

 
……………………………………………………. 

(podpis) 

 

 

 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w prowadzonym postepowaniu bezprzetargowym jest Burmistrz Miasta Sanoka 

z siedzibą w Sanoku, Rynek 1, 38-500 Sanok, e-mail: umsanok@um.sanok.pl. 

2. Burmistrz Miasta Sanoka wyznaczył inspektora ochrony danych, e-mail: iod@um.sanok.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. 

o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn.zm.) związanych ze sprzedażą lokali mieszkalnych na 

rzecz najemców. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa dotyczących archiwizacji, chyba że 

przepisy szczególne stanowią inaczej. 

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania (pod 

warunkiem, że wykaże Pani/Pan jedną z podstaw prawnych z art. 18 ust. 1 a-d). 

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych 

dotyczące Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie 

danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zgodnie z art. 77. 

8. Podanie danych jest wymogiem ustawowym niezbędnym do realizacji wniosku o wykup lokalu mieszkalnego. W przypadku 

niepodania danych nie będzie możliwa realizacja wniosku. 

9. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym 

profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.   
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