Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Myśliborza nr BR.0050.123/2020.GN. z dnia 3 kwietnia 2020 r.

WNIOSEK O CZASOWE
ZWOLNIENIE/OBNIŻENIE
CZYNSZU W ZWIĄZKU Z COVID-19

BURMISTRZ MYŚLIBORZA
…………………...
(Data wpływu)

Myślibórz, dnia ……………………….

…………………………………………………………………
(Nazwa/Imię i nazwisko, adres przedsiębiorcy )
…………………………………………………………………
(Nr telefonu, adres email)
W
związku z ograniczeniami w prowadzeniu działalności gospodarczej
w następstwie COVID-19 zwracam się z wnioskiem o*:
 zwolnienie z opłat za miesiąc ……………………………………………… 2020 r. ze względu na
zakaz prowadzenia działalności gospodarczej,
 obniżenie opłat za miesiąc …………………………………………………. 2020 r. ze względu na
zawieszenie/ograniczenie działalności gospodarczej w pełnym zakresie.

Podstawą wniosku i udzielenia wsparcia jest*:
 zakaz prowadzenia działalności w lokalu użytkowym, wynikający z przepisów rozporządzenia
Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej
stanu zagrożenia epidemicznego (DZ.U. z 2020 r. poz. 433) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z
dnia 20.03.2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U
z 2020 r. poz. 491 z późn. zmianami).
 zawieszenie/ograniczenie prowadzenia działalności w lokalu użytkowym wskutek negatywnych
konsekwencji wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie stanu epidemii.
Zamknięcie/zawieszenie/ograniczenie działalności nastąpiło z dniem …………………………………
Oświadczam,
że
wniosek
dotyczy
(lokalu,
nieruchomości):
…………………………………………………………………………………………………………....
Niniejszym oświadczam, że powyższe informacje składam stosownie do art. 75 § 2 Kodeksu
Postępowania Administracyjnego, dane zawarte we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym
i świadomy jestem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, o której mowa w art.
233 § 1 Kodeku karnego.

Odpowiedź proszę przesłać na:
 adres email ………………………………………………………………………………………..
 adres wskazany we wniosku

…………………………………………………
(Podpis osoby składającej wniosek)

Załącznik: formularz informacji

*wstawić znak X w wybranej rubryce

Informacje dodatkowe:
Wypełniony i podpisany przez Wnioskodawcę wniosek należy przesłać w formie skanu za
pośrednictwem email. mysliborz@mysliborz.pl lub wrzucić do urny znajdującej się przed Urzędem
Miejskim w Myśliborzu bądź przesłać przez operatora pocztowego.
Informacja w Urzędzie Miejskim pod nr telefonu 95 747 2065 lub 95 747 2544.
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
(obowiązek informacyjny realizowany przez Urząd Miejski w Myśliborzu w związku z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady Europy 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)

1. Administrator danych osobowych: Urząd Miejski w Myśliborzu z siedzibą przy ul. Rynek im Jana Pawła II, 74-300
Myślibórz
2. Kontakt w sprawie danych osobowych: pod nr telefonu 095 747 2061 lub email: iod.umig@mysliborz.pl
3. Cel przetwarzania danych osobowych: dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku i podjęcia działań
mających na celu zastosowanie wsparcia w płatności czynszu najmu/dzierżawy, na podstawie art.6 ust.1 lit.c lub e RODO
4. Powierzenie przetwarzania danych osobowych Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka
z o.o. w Myśliborzu ul. Celna 21 W Myśliborzu – zarządcy nieruchomości sprawującymi zwykły zarząd oraz instytucjom
i organom administracji publicznej, które na podstawie przepisów prawa mają prawo do uzyskania danych osobowych (np.
sąd).
5. Okres przechowywania danych osobowych: Dane osobowe będą przechowywane do czasu niezbędnego zakończenia
procedury prowadzonej na podstawie złożonego wniosku bądź realizacji z urzędu zadań ustawowych oraz upływu okresu
wynikającego z kategorii archiwalnej.
6. Prawa dotyczące danych osobowych: dostęp do treści danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
prawo przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody na
przetwarzanie w dowolnym momencie, skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa.

