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

nr wniosku
Wnioskodawca............................................................................................................................
Adres zamieszkania....................................................................................................................
( ulica, nr domu, nr mieszkania )
.....................................................................................................................................
( kod )
( miejscowość )
( nr tel. )

WNIOSEK
o najem mieszkania z zasobu Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.
w Drawsku Pomorskim przy ul……………………………………………………
1. Proszę o rozpatrzenie wniosku dla niżej wymienionych osób:
L.p.

Imię i nazwisko

Data
urodzenia

1.

Stopień
pokrewieństwa
wnioskodawca

2.
3.
4.
5.
6.
7.

2. Oświadczam że :
a) ani ja, ani zgłoszone do wspólnego zamieszkania osoby
prawnego do innego lokalu mieszkalnego
b) wniosę
kaucję
zabezpieczającą
w
wysokości
obowiązującego w dniu zawarcia umowy najmu .

nie posiadają tytułu

dwunastokrotności czynszu

3. Dane o dochodach gospodarstwa domowego.
W okresie ostatnich trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku dochód
gospodarstwa domowego brutto wynosi:
L.p. Imię i nazwisko

Miejsce pracy

Źródła
dochodu

Wysokość
dochodu w zł.

1.
2.
3.
4.
5.

Łączny dochód gospodarstwa domowego: ...........................
Średnio miesięczny: ............................
6. Załączniki do wniosku :
……………………………………………………………………………………………….
......................................................
( podpis Wnioskodawcy )

7. Wypełnia przyjmujący wniosek:
1) Wniosek złożono dnia:...............................................................;
2) Dane na dzień złożenia wniosku:
a) dochód minimum obliczony zgodnie z § 2 ust. 1 pkt c Regulaminu przyznawania
mieszkań na wynajem będących własnością TBS Sp. z o. o. w Drawsku P9om.
wynosi: .....................................................................................................................
b) dochód maksimum obliczony zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ( Dz. U. Nr 133
z 1995r. poz. 654 o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz
o zmianie niektórych ustaw ) oraz obowiązującym Regulaminem przyznawania
mieszkań będących własnością DP TBS Sp. z o. o. wynosi:
......................................................................................................................
c) dochód wnioskodawcy składającego wniosek o wynajem mieszkania wg jego
oświadczenia potwierdzonego zaświadczenia / zaświadczeniami o dochodach wynosi:
......................................................................................................................
d) wniosek spełnia / nie spełnia wymagania formalne zawarte w Regulaminie
Przyznawania Mieszkań będących własnością DP TBS.
Data i podpis osoby przyjmującej wniosek……………………………………………………...
8. Decyzja Komisji mieszkaniowej:

Komisja na posiedzeniu w dniu …………………………….. postanawia
……………………………………….......................................................................................…
…...................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
...

Podpisy członków komisji:
1. ...............................................
2. ...............................................
3. ...............................................

KLAUZULA INFORMACYJNA
Informacje podawane w związku ze zbieraniem danych osobowych od osoby, której dane dotyczą
oraz pozyskane w sposób inny niż od osoby której dane dotyczą.
Działając na podstawie art. 13 oraz art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: “Rozporządzenie), podaję następujące informacje:
1) administratorem danych osobowych jest Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Drawsku Pomorskim
reprezentowany przez Prezesa TBS Sp. z o.o. z siedzibą w Drawsku Pomorskim przy ul. Jana Sobieskiego 8,
78-500 Drawsko Pomorskie, dane kontaktowe: numer telefonu 94 36 325 58, 94 36 336 97, adres email:
tbs.sekretariat@tbs-drawskopomorskie.pl;
2) dane kontaktowe inspektora ochrony danych – tel. 94 36 325 58, email: iod@tbs-drawskopomorskie.pl;
3) administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c i f
Rozporządzenia, tj. do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z:
1.

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie
Kodeksu cywilnego z dnia 21.06.2001r. tj. Dz.U. z 2016r. poz. 1610 z późn. zm.

2.

Ustawa o własności lokali z dnia 24..06.1994r. tj. Dz. U. z 2018r. poz 716.

3.

Ustawa o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego z dnia 26.10.1995r. tj Dz. U. z 2017r.
poz. 79 z późn. zm.

4.

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1332 z późn. zm.

5.

Ustawy o dodatkach mieszkaniowych z dnia 21 czerwca 2001r. tj .Dz.U. z 2017r. poz. 180.

6.

Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964r. tj. Dz. U. z 2017r. poz .459 z późn. zm.

4) w związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, dane osobowe mogą być udostępniane innym
odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych: organom administracji publicznej, skarbowym, windykacyjnym,
egzekucyjnym, ubezpieczeniowym, kontrolnym, zabezpieczenia społecznego (ZUS), podmiotom świadczącym usługi
w zakresie dostarczania korespondencji, podmiotom świadczącym usługi w związku utrzymaniem nieruchomości,
instytucjom bankowym, dostawcom systemów IT, podmiotom świadczącym usługi prawne, komisjom społecznym,
radzie nadzorczej, sądom, organom ścigania, komornikom,
5) dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania,
w tym w celu archiwizacji na podstawie przepisów ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
6) w związku z przetwarzaniem przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Drawsku Pomorskim
danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;
prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia;
prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia;

przy czym w celu realizacji tych praw należy złożyć wniosek z wyprzedzeniem 14 dni;
7) w przypadku uznania, że przetwarzanie przez administratora danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje
prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego;
8) podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym, umownym, warunkiem zawarcia umowy oraz warunkiem
rozpoznania prowadzonej przez administratora danych osobowych sprawy administracyjnej;
9) informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4
Rozporządzenia - nie dotyczy.

……………………………………………………………
(data i podpis osoby przyjmującej informacje)

