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 D E K L A R A C J A  

o dochodach gospodarstwa domowego za okres : 

............................................................................................................................................... 
(pełnych trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku) 

 

 Miejscowość i data:  -   -   - 2 0 2  r. 

 I. Dane wnioskodawcy: 

 Imię: Nazwisko: 

 II. Adres zamieszkania wnioskodawcy: 

 Miejscowość:  Ulica: 

 Kod pocztowy: Nr domu: Nr mieszkania: 

 III. Skład osobowy gospodarstwa domowego – oświadczenie: 

 
 

Oświadczam, że moje gospodarstwo domowe składa się z następujących osób: 

I. 

Imię: Nazwisko: 

  - wnioskodawca 

Data urodzenia: dz./m/r.   -    -     r. 

 

II. 

Imię: Nazwisko: 

  

Data urodzenia: dz./m/r.   -    -     r. 

Stopień pokrewieństwa:   

 

III. 

Imię: Nazwisko: 

  

Data urodzenia: dz./m/r.   -    -     r. 

Stopień pokrewieństwa:   

 

IV. 

Imię: Nazwisko: 

  

Data urodzenia: dz./m/r.   -    -     r. 
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Stopień pokrewieństwa:   

 

  

 
 

V. 

Imię: Nazwisko: 

  

Data urodzenia: dz./m/r.   -    -     r. 

Stopień pokrewieństwa:   

 

VI. 

Imię: Nazwisko: 

  

Data urodzenia: dz./m/r.   -    -     r. 

Stopień pokrewieństwa:   

 

VII. 

Imię: Nazwisko: 

  

Data urodzenia: dz./m/r.   -    -     r. 

Stopień pokrewieństwa:   

 

 IV. Oświadczenie o dochodach własnych oraz członków gospodarstwa domowego:  

  

Lp.1) Miejsce pracy lub nauki2) Źródła dochodu Wysokość dochodu w zł 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

   Razem dochody gospodarstwa domowego:  
 

  

 V. Średni dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wynosi :  zł. 

  

 
1) Należy podać liczbę porządkową według osób zamieszczonych przed tabelą 
2) Należy wymienić oddzielnie każde źródło dochodu. 
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 VI. Średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wynosi :  

 zł. 

 VII. Pouczenie o okresie przechowywania dokumentów oraz Klauzula informacyjna  

o przetwarzaniu danych osobowych  

 Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

Zgodnie z art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych osoba korzystająca  
z dodatku mieszkaniowego jest obowiązana przechowywać dokumenty, o których mowa w ust. 13  (tj. dokumenty 
na których podstawie zadeklarowała dochody), przez okres 3 lat od dnia wydania decyzji o przyznaniu tego 
dodatku. 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 

 

Przyjąłem/łam do wiadomości, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO 

, iż:   

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Serocku mający 

swoją siedzibę w Serocku  przy ul. Kościuszki 15, reprezentowany przez Kierownika Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Serocku   

2) kontakt do  powołanego inspektora ochrony danych: iod@serock.pl ;   

3) Pani/Pana dane osobowe  przetwarzane będą w celu ustalenia uprawnienia do dodatku 

mieszkaniowego na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody;   

4) dane osobowe będą przechowywane w terminach określonych w przepisach  powszechnie 

obowiązującego prawa zgodnie z obowiązującą w tym zakresie instrukcją kancelaryjną;   

5) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo 

wniesienia sprzeciwu; 

6) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana  narusza przepisy RODO, Adres: Biuro 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa;    

7) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych 

z ustaleniem uprawnienia do dodatku mieszkaniowego.   

 

  ....................................................                                      .................................................. 

(podpis przyjmującego)                                                                  (podpis wnioskodawcy) 
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