UWAGA! Drukować na jednej kartce – dwustronnie

..............................................................
( imię i nazwisko składającego deklarację)

...............................................
( miejscowość, data)

..............................................................................
(dokładny adres; nr telefonu- dobrowolnie)

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI DOCHODÓW CZŁONKÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO
ZA OKRES .....................................................................................
(pełnych trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku)

Oświadczam, że moje gospodarstwo domowe składa się z następujących osób:
1. Imię i nazwisko ................................................................................................ - wnioskodawca
data urodzenia ...........................................................................................................................
2. Imię i nazwisko ..................................................................................... stopień pokrewieństwa
................................................... data urodzenia.........................................................................
3. Imię i nazwisko ...................................................................................... stopień pokrewieństwa
................................................... data urodzenia.........................................................................
4. Imię i nazwisko ...................................................................................... stopień pokrewieństwa
.................................................... data urodzenia........................................................................
Oświadczam, że w podanym wyżej okresie dochody moje i wymienionych wyżej kolejno członków
gospodarstwa domowego (osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkania w zasobach KTBS) wyniosły:
Lp.

1)

Miejsce pracy – nauki
(w przypadku pobierania emerytury lub renty wpisać ZUS)

Źródła dochodu 2)
(wymienić każde źródło dochodu, np. umowa o
pracę, renta, emerytura, alimenty, renta
rodzinna)

1

2

3

4
SUMA dochodów z wierszy 1 - 4
Średni dochód za 1 m-c (SUMA powyżej podzielona przez 3 m-ce)

Wysokość dochodu 3)
łącznie z 3 m-cy (w zł)

Objaśnienia:
1) Podać liczbę porządkową według oświadczenia o liczebności gospodarstwa domowego.
2) Wymienić oddzielnie każde źródło dochodu.
3) Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na
ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie
ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza
się dodatków dla sierot zupełnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej oraz jednorazowych świadczeń
pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej (art. 3 ustawy o dodatkach mieszkaniowych
z 21 czerwca 2001 roku).

Składając osobiście niniejszą deklarację oświadczam, że jest mi wiadomo, że dokumenty na
podstawie których zadeklarowałem(am) dochody, jestem zobowiązany(a) przechowywać przez
okres trzech lat, a uprzedzony(a) o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego
potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych w deklaracji.

............................................
(podpis przyjmującego)

....................................................
(podpis składającego deklarację)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 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 – dalej RODO) przyjmuję do wiadomości, że:
1) administratorem moich danych osobowych jest Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. z siedzibą
w Zielonej Górze (65-034) przy ul. Bohaterów Westerplatte 11
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail - iod@ktbs.zgora.pl bądź pod adresem siedziby Spółki KTBS
w Zielonej Górze, ul. Boh. Westerplatte 11
3) powyższe dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku o najem lokalu oraz czynności zmierzających do
zawarcia umowy najmu, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO
4) odbiorcami moich danych osobowych będą wyłącznie podmioty, uprawnione do tego na podstawie powszechnie obowiązujących
przepisów prawa oraz podwykonawcy administratora, w tym podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne i świadczące usługi
IT, podmioty świadczące obsługę księgową lub prawną
5) powyższe dane osobowe przechowywane będą tak długo, jak będzie to konieczne dla realizacji celu, w jakim zostały przekazane,
a następnie usunięte
6) posiadam prawo do dostępu do danych osobowych oraz do otrzymania ich kopii; sprostowania (poprawiania swoich danych),
usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania; przenoszenia danych; wniesienia skargi do organu
nadzorczego
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek niezbędny 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.

....................................................
(podpis składającego deklarację)

