
…..................................
Imię i nazwisko

…..................................
Adres

…..................................
nr telefonu

WNIOSEK

o kwalifikację do najmu mieszkania z zasobów Złotowskiego TBS Sp. z o.o.

I. Wnioskuję  o  zawarcie  umowy  najmu  lokalu  mieszkalnego  stanowiącego  własność

Złotowskiego  Towarzystwa  Budownictwa  Mieszkaniowego  Sp.  z  o.o.  w  Złotowie

zlokalizowanego przy ul. Wańkowicza w Złotowie:

• lokal Wańkowicza 9/12 51,20 m2

II. Dane wnioskodawcy:

1) Nazwisko i imię: …....................................................................

2) Adres zameldowania: …............................................................

3) Adres zamieszkania: ….............................................................

4) Pesel: …..................................................

5) Ilość członków rodziny oraz stopień pokrewieństwa:

a) ….......................................................................

b) ….......................................................................

c) ….......................................................................

d) ….......................................................................

e) ….......................................................................

f) ….......................................................................

6) Miejsce pracy

a) Wnioskodawcy …..............................................................................................................

b) Współmałżonka ….............................................................................................................

c) Członek gospodarstwa domowego …...............................................................................

….......................................................................................................................................

III.Dane o dotychczasowym mieszkaniu:

1) Mieszkanie obecnie zajmowane stanowi własność: 

a) komunalną,

b) spółdzielczą,

c) zakładową,

d) własność prywatna osoby trzeciej,

e) inna …...........................................................*



2) Powierzchnia użytkowa zajmowanego lokalu mieszkalnego …...................... .

3) Układ mieszkania, ilość izb: …..........................................................................................

IV. Deklaruję  gotowość  wpłaty  kaucji,  stanowiącej  3  krotność  miesięcznego  czynszu,

stanowiącej zabezpieczenie płatności należności na rzecz Złotowskiego TBS Sp. z o.o.

V. Deklaruję zawarcie umowy w sprawie partycypacji w kosztach budowy najmowanego

lokalu mieszkalnego w wysokości 25% kosztów budowy ww. lokalu, co stanowi kwotę

41.638,00 zł.

VI. Inne informacje:.................................................................................................................

….......................................................................................................................................

 

Oświadczam,  że  zapoznałem  się  z  Informacją  o  przetwarzaniu  danych  osobowych
zgodnie z RODO.

Wyrażam  zgodę  na  publikację  wyników  rozpatrzenia  wniosku  przez  Komisję
Mieszkaniową oraz upublicznienie moich danych osobowych (imię i nazwisko) w związku
z  rozstrzygnięciem  procedury  naboru  na  najemcę  lokalu  mieszkalnego  z  zasobów
Złotowskiego TBS Sp. z o.o. w Złotowie. 

Złożenie wniosku przez osoby zainteresowane najmem lokalu mieszkalnego z zasobów
Złotowskiego TBS nie zobowiązuje Spółki do zawarcia umowy najmu z wnioskodawcą.

Złotów, dnia …............................

…........................................

Podpis wnioskodawcy

* zaznaczyć właściwe



Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych

Niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.
Szczegóły dotyczące tego znajdziesz poniżej.

1. Administrator danych osobowych
Złotowskie  Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp.  z  o.o.,  z  siedzibą w Złotowie,  jest
Administratorem Twoich danych osobowych.

2. Cele i podstawy przetwarzania
a. przetwarzanie jest niezbędne w celu zawarcia oraz realizacji umów, których jesteś stroną

(podstawa  Rozporządzenie  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  2016/679  z  dnia  27
kwietnia 2016r. - Art. 6 ust. 1 lit. b),

b. przetwarzanie  jest  niezbędne  do  wypełnienia  obowiązku  prawnego  ciążącego  na
Administratorze (Ustawa z dnia 25 października 1995r. O niektórych formach popierania
budownictwa mieszkaniowego Dz. U. 1995 Nr 133 poz. 654 z późn. zm. – Art. 30 pkt. 3;
Ustawa z dnia 13 października 1996r. O utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dz. U.
2017 poz. 1289),

c. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
Administratora, np. poprzez dochodzenie swoich roszczeń z tytułu umów najmu (podstawa
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
- Art. 6 ust. 1 lit. f).

3. Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe możemy udostępniać podwykonawcom, czyli podmiotom, z których usług
korzystamy przy  ich  przetwarzaniu  w zakresie  dotyczącym usług  księgowości  oraz  obsługi
prawnej Spółki. 

4. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Spółka nie przekazuje Twoich danych poza teren Polski.

5. Okres przechowywania danych
a. Twoje dane pozyskane w celu zawarcia oraz realizacji umów Spółka przetwarza do końca

okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy,
b. Twoje dane osobowe zawarte w deklaracji o dochodach przez okres 6 lat,
c. Twoje dane zawarte w informacji o sposobie gromadzeniu odpadów stałych, przez okres 3

lat.
6. Prawa przysługujące Tobie w związku z przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Spółkę

a. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b. prawo do sprostowania swoich danych,
c. prawo do usunięcia  danych  –  w przypadku,  gdy  uważasz,  że  nie  ma  podstaw,  abyśmy

przetwarzali Twoje dane, możesz żądać ich usunięcia,
d. ograniczenia  przetwarzania  danych  –  możesz  żądać,  abyśmy  ograniczyli  przetwarzanie

Twoich  danych  osobowych  wyłącznie  do  ich  przechowywania  lub  wykonywania
uzgodnionych z Tobą działań,

e. prawo do  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego  –  jeżeli  uważasz,  że  przetwarzamy
Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.

 W celu wykonania swoich praw osoba może skontaktować się z administratorem bezpośrednio
w biurze Spółki przy ul. Wańkowicza 9 w Złotowie w godz. 8-14, pocztą na adres: Złotowskie
Towarzystwo  Budownictwa  Społecznego  Sp.  z  o.o.,  ul.  Wańkowicza  9,  77-400  Złotów,  za
pośrednictwem e-mail: tbs@zlotow.pl lub telefoniczne pod nr 692 073 885.

mailto:tbs@zlotow.pl

