
     ______________, dnia ____________roku 

______________________ 
(imię i nazwisko) 

______________________ 
(adres zamieszkania) 

______________________ 
(adres zamieszkania) 

 

 
 

 
Spółdzielnia Mieszkaniowa w 

Bielawie 
Os.Włókniarzy 1 
58-260 Bielawa 

 

WNIOSEK O WYRAŻENIE ZGODY I OKRESLENIE WARUNKÓW NA PROWADZENIE 
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W LOKALU MIESZKALNYM 

 
 

Wnoszę o wyrażenie zgody na podjęcie działalności gospodarczej w lokalu mieszkalnym: 
 

__________________________________________________________________________________ 

(proszę podać dokładny adres lub oznaczenie lokalu) 

Informuję że działalność będzie prowadzona pod nazwą: 
__________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________ 

 (proszę podać pełną nazwę działalności zgodną z danymi zawartymi w CEIDG oraz nr NIP i REGON) 

Informacje dotyczące prowadzenia działalności: 

 

Opis działalności, w tym zakres czynności lub 
opis technologii robót 

 

Opis możliwych uciążliwości związanych z 
prowadzeniem działalności w lokalu mieszkalnym 

 

Przewidywana ilość osób korzystających z lokalu 
w związku prowadzoną działalnością 

 

Informacja na temat wymaganości zgłoszenia 
zmiany sposobu użytkowania do Starostwa 

 

Informacja na temat zakresu powierzchni lokalu 
mieszkalnego wykorzystywanego do 
prowadzenia działalności (ilość m2 lub %).  
Jeśli ta powierzchnia jest jednocześnie 
wykorzystywana do celów mieszkalnych to 
proszę o taką adnotację. 

 

 



 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wskazanych we wniosku w celu prowadzenia działalności gospodarczej w 

lokalu mieszkalnym (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z 

Rozporządzeniem 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 (RODO)). 

 

 

 

 

 

__________________________________ 

(własnoręczny podpis) 

 

Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 
2016 r. informuję, że: 
-Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa os. Włókniarzy 1 w 
Bielawie, 58-260 Bielawa;  
-Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w  celu rozpatrzenia wniosku o zgodę na prowadzenie 
działalności gospodarczej w lokalu mieszklanym. Dane zostały uzyskane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. 
a) RODO – Pana/Pani zgody; 
 -Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych będzie wyłącznie administrator;  
-Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz do organizacji 
międzynarodowych; 
-Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu 
przetwarzania – rozpatrzenia wniosku; 
 -Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo 
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przez jej cofnięciem.  
 
Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, że 
przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia 
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie przez Pana/Panią danych 
osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu przetwarzania. Pana/Pani dane nie 
będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym w formie profilowania. W sprawach 
związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych adres e-
mail: inspektordanychosobowych@smbielawa.pl 
 
 


