
Załącznik nr 2
 do Zarządzenia Nr 5/2020

Prezesa Zarządu Zakładu
Gospodarki Lokalowej Spółki z o.o. 

z dnia 20 kwietnia 2020 r.

   
            

……………………………………………   Biała Podlaska  dnia…………………….
(nazwa i adres firmy)

…………………………………………..

                                                                                   Zarząd Zakładu Gospodarki    
                                                                       Lokalowej  Spółka z  o.o.
                                                                        w Białej Podlaskiej 

WNIOSEK  O  ZWOLNIENIE  W CAŁOŚCI Z OPŁAT ZA
NAJEM/DZIERŻAWĘ

W związku ze stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej wnoszę 

o zwolnienie w całości z czynszu za najem/dzierżawę/*  lokalu/gruntu/* zlokalizowanego w 

Białej Podlaskiej przy ul. …………………………………. za okres od …........................... do

…............................................. r. 

Oświadczam, że:

 jestem  najemcą/dzierżawcą/*  lokalu/gruntu/*  zlokalizowanego  w  Białej  Podlaskiej

przy  ul.  ……………………………………………..  na  podstawie  umowy

najmu/dzierżawy z dnia ………………………………… i prowadzona w tym lokalu

działalność  gospodarcza  została  zawieszona  od  dnia  ……….....................………..,

czego potwierdzeniem jest załączony do wniosku wydruk z CEIDG;

 nie zalegam wobec Zakładu Gospodarki Lokalowej Spółki z o.o. w Białej Podlaskiej z

opłatami z tytułu najmu/dzierżawy;

 nie  jestem  w  okresie  wypowiedzenia  umowy  najmu/dzierżawy  z  dnia

…………………………………

………………………………………………….
(podpis przedsiębiorcy )

/* - niewłaściwe skreślić
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Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 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 „RODO”), informuję, że:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Gospodarki Lokalowej Sp.
z o.o.  z siedzibą w Białej Podlaskiej ul. Żeromskiego 5, 21-500 Biała Podlaska;

2. z  inspektorem  ochrony  danych  można  skontaktować  się  poprzez  adres  email:
iod@zglbp.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora;

3. Państwa dane  osobowe przetwarzane  będą  na  podstawie  art.  6  ust.  1  lit  e  RODO
„przetwarzanie  jest  niezbędne  do  wykonania  zadania  realizowanego  w  interesie
publicznym  lub  w  ramach  sprawowania  władzy  publicznej  powierzonej
administratorowi” w związku z § ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów
w związku z wystąpieniem stanu epidemii, Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10
kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów
w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z
dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i
zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii;

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zwolnienia w całości lub części z
opłat  za  najem/dzierżawę  należnych  ZGL Sp.  z  o.o.  w  zawiązku  z  wystąpieniem
stanem epidemii na terytorium RP;

5. Pani/Pana  dane  osobowe  udostępnione  mogą  być  wyłącznie  podmiotom
upoważnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;

6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres do 6 lat od momentu ustania
zwolnienia w opłatach za najem/dzierżawę;

7. posiadają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
żądania  ograniczenia  przetwarzania  lub  prawo  do  zgłoszenia  sprzeciwu  wobec
przetwarzania;

8. w przypadku stwierdzenia, że dane przetwarzane są w sposób nieprawidłowy, posiada
Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;

9. podanie  przez  Państwo  danych  jest  warunkiem  niezbędnym  do  uzyskania  przez
Panią/Pana zwolnienia z części bądź całości opłat za najem/dzierżawę należnych ZGL
Sp. z o.o.;

10. Państwa dane  nie  będą  poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu  decyzji,  w
tym w wyniku profilowania. 

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla realizacji 
przedmiotowego wniosku.

………………………………………………….
(podpis przedsiębiorcy )
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