- Uwaga! Drukować na jednej kartce, dwustronnie ……...……….....……………………..

Zielona Góra, dn. ………………………

/imię i nazwisko/

……...……….....……………………..
/adres zameldowania/

……...……….....……………………..
……...……….....……………………..
/ NIP/

……...……….....……………………..
/PESEL/

……...……….....……………………..
/Nr telefonu/

……...……….....……………………..
/e-mail/

Komunalne Towarzystwo
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
ul. Bohaterów Westerplatte 11
65-034 Zielona Góra

Wniosek o najem garażu
Proszę o wynajęcie mi garażu w zasobach KTBS w celu parkowania mojego*) samochodu
o następujących cechach:
1. marka ....................................
2. model ....................................
3. kolor ......................................
4. rok produkcji .........................
5. nr rejestracyjny ......................
6. rodzaj paliwa (symbol P.3 w dowodzie rejestracyjnym) ..............
Preferowana przeze mnie lokalizacja garażu: Zielona Góra, ul. ..............................................

...................................................
/czytelny podpis wnioskodawcy/
*)

W przypadku, gdy wnioskodawca nie jest właścicielem samochodu, należy załączyć dokument potwierdzający
tytuł do władania tym pojazdem.

- Wypełnia KTBS Potwierdzam zgodność powyższych danych na podstawie okazanego:
1. dowodu rejestracyjnego seria/numer ................................
2. dowodu osobistego seria/numer ........................................
......................................................
/podpis up. pracownika KTBS/
v9_18
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1. Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)
przyjmuję do wiadomości, iż:
2. administratorem moich danych osobowych jest Komunalne Towarzystwo Budownictwa
Społecznego sp. z o. o. z siedzibą w Zielonej Górze (KRS 000094672, NIP 973-04-38162, REGON 970630773);
3. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@ktbs.zgora.pl;
4. powyższe dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia mojego wniosku
o najem garażu oraz czynności zmierzających do zawarcia umowy najmu, tj. na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z 27 kwietnia 2016 (RODO);
5. odbiorcami moich danych osobowych będą wyłącznie podmioty, uprawnione do tego na
podstawie

powszechnie

obowiązujących

przepisów

prawa

oraz

podwykonawcy

administratora danych;
6. powyższe dane osobowe przechowywane będą tak długo, jak będzie to konieczne dla
realizacji celu, w jakim zostały przekazane, a następnie usunięte;
7. posiadam prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
8. przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
9. podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek jest niezbędne dla skutecznego
rozpoznania i podjęcia przez administratora decyzji o zawarciu umowy najmu;
nieprzekazanie danych będzie skutkować tym, że wniosek o najem nie zostanie
rozpoznany, a w konsekwencji zostanie rozpatrzony odmownie.

Data ............................ Podpis: ...................................................
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