
  
Załącznik nr 1  

do Regulaminu nadawania Licencji Zarządcy Nieruchomości KIGN  
oraz Licencji Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami KIGN  
oraz Centralnego Rejestru Zarządców Nieruchomości KIGN 

oraz Pośredników w Obrocie Nieruchomościami KIGN  

 

 

Wniosek dla osób fizycznych o wydanie Licencji  

Zarządcy Nieruchomości KIGN     

Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami KIGN  

Prosimy zaznaczyć właściwe  

 

 

Imię        Nazwisko     
 

Nazwisko rodowe  *     
 

Imiona rodziców   *                

Data urodzenia  *           Telefon  *   

E-mail  *         

Adres zamieszkania  *        Kod pocztowy  *             

Miejscowość          Województwo      

 Wykształcenie *       (podstawowe, gimnazjalne, zasadnicze zawodowe, średnie, wyższe) 

Numer licencji ministerialnej zarządcy nieruchomości **    

Numer licencji ministerialnej pośrednika w obrocie nieruchomościami ***   

 

Pracuję czynnie w zawodzie pośrednika w obrocie nieruchomościami *                TAK       NIE 

Pracuję czynnie w zawodzie zarządcy nieruchomości *                                              TAK      NIE 
 

Podsiadam aktualną polisę OC pośrednika *        TAK       NIE      data ważności polisy *    
 

Podsiadam aktualną polisę OC zarządcy *             TAK       NIE      data ważności polisy *    
 

 

* - Te dane nie będą publikowane w Centralnym Rejestrze Zarządców Nieruchomości i Pośredników w Obrocie Nieruchomościami 

** - wypełniają osoby posiadające wcześniejsze licencje ministerialne zarządcy nieruchomości  

*** - wypełniają osoby posiadające wcześniejsze licencje ministerialne pośrednika w obrocie nieruchomościami   

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kign.pl/centralny-rejestr-zarzadcow-nieruchomosci-i-posrednikow-w-obrocie-nieruchomosciami/
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do Regulaminu nadawania Licencji Zarządcy Nieruchomości KIGN  
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Oświadczenia 
 

Oświadczam, że podane przeze mnie dane są poprawne i w przypadku ich zmiany niezwłocznie poinformuję o tym Krajową Izbę 
Gospodarki Nieruchomościami, w szczególności o zmianie adresu e-mail. 
 
Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz, że nie byłem/-am karany/-a za przestępstwa przeciwko mieniu, 
dokumentom, za przestępstwa gospodarcze, za fałszowanie pieniędzy, papierów wartościowych, znaków urzędowych, za składanie 
fałszywych zeznań oraz za przestępstwa skarbowe, a ponadto nie został orzeczony wobec mnie zakaz wykonywania zawodu zarządcy 
nieruchomości lub pośrednika w obrocie nieruchomościami lub zakaz prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie zarządzania 
nieruchomościami lub pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. 
 
Oświadczam, że zapoznałem się z: 
- Regulaminem nadawania Licencji Zarządcy Nieruchomości KIGN oraz Licencji Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami KIGN oraz 
Centralnego Rejestru Zarządców Nieruchomości oraz Pośredników w Obrocie Nieruchomościami,  
- Kodeksem Etyki Zawodowej Zarządców Nieruchomości Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami oraz Pośredników w Obrocie 
Nieruchomościami Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami oraz  
- Regulaminem znaku towarowego „Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami”  
i akceptuje ich treści. 
 
Oświadczam, że wraz z uzyskaniem Licencji Zarządcy Nieruchomości KIGN / Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami KIGN, będę 
realizował/a zalecenia podnoszenia posiadanych kwalifikacji i kompetencji poprzez udział w szkoleniach zgodnie z obowiązującymi 
wewnętrznymi regulacjami Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami. 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Krajową Izbę Gospodarki Nieruchomościami na potrzeby spraw 
związanych z procesem wydania licencji, a także na publikację w Centralnym Rejestrze Zarządców Nieruchomości mojego numeru 
nadanej licencji, imienia, nazwiska, miejscowości oraz województwa.  
 
Wyrażam także zgodę na otrzymywanie z Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami informacji handlowych drogą elektroniczną  
i pocztową zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000). 
 
Przyjmuję do wiadomości, że wszelkie zawiadomienia lub oświadczenia stron skierowane do drugiej strony będą uważane za prawidłowo 
doręczone przez nadawcę, jeżeli są wysłane na podany przez strony e-mail tj. ze strony Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami 
biuro@kign.pl, z mojej strony - na podany wyżej e-mail. Korespondencję wysłaną zgodnie z aktualnymi danymi przed dniem doręczenia 
zawiadomienia o ich zmianie, uważa się za prawidłowo doręczoną.  
 

Informujemy, że: 

1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej poniżej jest Krajowa Izba Gospodarki 
Nieruchomościami z siedzibą przy ul. Mickiewicza 29, w Katowicach (kod pocztowy: 40-085), tel.: 519 086 195 oraz 505 702 011, 
adres e-mail: biuro@kign.pl  
2. Celem zbierania danych jest realizacja spraw związanych z procesem wydania licencji, a także publikacja w Centralnym Rejestrze 
Zarządców Nieruchomości KIGN oraz Pośredników w Obrocie Nieruchomościami KIGN numeru nadanej licencji, imienia, nazwiska, 
miejscowości oraz województwa.  
3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo 
sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 
oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 
4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji spraw związanych z procesem wydania licencji, a także publikacją  
w Centralnym Rejestrze Zarządców Nieruchomości KIGN oraz Pośredników w Obrocie Nieruchomościami KIGN podanych przez 
Pana/Panią. 
5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje 
upoważnione z mocy prawa oraz biuro rachunkowe prowadzące obsługę rachunkowo-księgową Krajowej Izby Gospodarki 
Nieruchomościami.  
6. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu kompleksowej informacji gospodarczej w ramach 
oferowanych przez Krajową Izbę Gospodarki Nieruchomościami  usług/produktów, jak również w celach statystycznych. 
7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. 
8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 
9. Dane osobowe będą  przetwarzane do momentu wycofania zgody. 

        
  Data i Podpis 

 
 

.…………….…………………………………………   
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