
Poniatowa, ….. czerwca 2019 r. 

 

………………………………………………… 

(imię i nazwisko) 

 

………………………………………………… 

(adres) 

………………………………………………… 

(adres c.d.) 

………………………………………………… 

(tel. kontaktowy) 

 

ANKIETA 

dla osób zainteresowanych lokalem mieszkalnym 

w ramach Programu MIESZKANIE PLUS 

 

Niniejsza ankieta służy określeniu skali zainteresowania Programem Mieszkanie Plus wśród 

mieszkańców Gminy Poniatowa. Państwa opinie i zebrane informacje będą przydatne przy wdrażaniu 

programu i planowaniu kolejnych etapów przedsięwzięcia.  

Prosimy o rzetelne wypełnienie ankiety. Ankiety można składać w formie papierowej w Punkcie 

Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Poniatowej, ul. Młodzieżowa 2, 24-320 Poniatowa lub na 

adres e-mail: mieszkanieplus@um.poniatowa.pl w terminie do 28.06.2019 r.  

 

Udzielając odpowiedzi wstaw znak X we właściwe miejsce. 

 

1. Jestem zainteresowany/a inwestycją w mieszkanie o wielkości: 

 do 25 m2 (1 pokój) 

 do 50m2 (2 pokoje) 

 do 65 m2 (3 pokoje) 

 powyżej 65m2 

(proszę zaznaczyć jedną odpowiedź 

 

2. Preferowanym przeze mnie standardem wykończenia mieszkania jest standard: 

 deweloperski 

 „pod klucz” 

 

3. Liczba osób wchodzących w skład mojego gospodarstwa domowego wynosi: 

 nie więcej niż 2 osoby 

 nie więcej niż 4 osoby 

 więcej niż 4 osoby 

(proszę zaznaczyć jedną odpowiedź) 

 

 

 

mailto:mieszkanieplus@um.poniatowa.pl


4. Źródłami dochodów osób należących do mojego gospodarstwa domowego są: 

 umowa o pracę na czas nieokreślony 

 umowa o pracę na czas określony 

 własna działalność gospodarcza 

 renta/emerytura 

 inne 

 nie mam stałego źródła dochodu 

(proszę zaznaczyć wszystkie prawidłowe odpowiedzi) 

 

5. Miesięczny dochód brutto gospodarstwa domowego, rozumiany jako suma dochodów osób 

wchodzących w skład gospodarstwa domowego, mieści się w przedziale: 

poniżej 2.500 zł 

 2.500 zł – 3.999 zł 

 4.000 zł – 5.199 zł 

 zł – 6.499 zł  

 powyżej 6.500 zł 

(proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź) 

 

Składając niniejszą ankietę wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez 

Urząd Miejski w Poniatowej dla potrzeb realizacji Programu „Mieszkanie Plus”. 

 

      …………………………………. 

      (podpis osoby składającej ankietę) 

 

 

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 (Dz. U. UE L.2016.119.1) informuję, że: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Urząd Miejski w Poniatowej jest Gmina 

Poniatowa, reprezentowana przez Burmistrza Poniatowej, ul. Młodzieżowa 2, 24-320 Poniatowa.  

2) Kontakt z Panią Pauliną Sławicką – Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@pcat.pl 

3) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu: - wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; 

– wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej 

Administratorowi; 

- w innych przypadkach Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody 

w zakresie i celu określonym w treści zgody.  

4) Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie: 

- podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa; 

- podmioty, które przetwarzają Pana/Pani dane w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia 

(tzw. podmioty przetwarzające). 

5) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów, a po tym 

czasie przez okres wskazany w przepisach prawa. 

6) Posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia 

lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także prawo do 

przenoszenia danych.  

7) W przypadku, w którym przetwarzanie Pana/Pani danych odbywa się na podstawie zgody przysługuje Panu/Pani prawo 

do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

8) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Urzędzie Miejskim w Poniatowej. 

Przy czym podanie danych jest: 

- obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;  

- dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Pana/Pani zgody lub ma na celu zawarcie umowy. 

9) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.  


