UWAGA! Drukować na jednej kartce – dwustronnie

……………………………………………….

…………………………………………

(imię i nazwisko wnioskodawcy)

(miejscowość, data)

Numer telefonu (dobrowolnie) ........................................

WNIOSEK O NAJEM MIESZKANIA
I. Wnioskuję o umożliwienie najmu mieszkania*:
a) powierzchni użytkowej ok. 30,0 m2 (1P)
b) powierzchni użytkowej ok. 48,0 m2 (2mP)
c) powierzchni użytkowej ok. 53,0 m2 (2dP)
d) powierzchni użytkowej ok. 65,0 m2 (3P)
II. Dane wnioskodawcy:
a) Adres zameldowania ........................................................................................................................
b) Adres do korespondencji .................................................................................................................
c) Osoby mające tworzyć wspólne gosp. domowe (imię i nazwisko - stopień pokrewieństwa):
1 ...................................................................................................... - ..................................................
2....................................................................................................... - ..................................................
3 ...................................................................................................... - ..................................................
4 ....................................................................................................... - .................................................
d) Miejsce pracy osób kolejno wymienionych w pkt. c (umowa o pracę na czas określony, nieokreślony,
własna działalność gospodarcza*):
1 .......................................................................................................................................................
2........................................................................................................................................................
3 .......................................................................................................................................................
4 ........................................................................................................................................................
III. Dane o dotychczasowym miejscu zamieszkania wnioskodawcy:
a) Mieszkanie stanowi własność - komunalną, spółdzielczą, zakładową, prywatną*
b) Mieszkanie jest lokalem samodzielnym wnioskodawcy: TAK/NIE*
c) Głównym najemcą, właścicielem* jest (imię i nazwisko - stopień pokrewieństwa):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
d) Liczba osób wspólnie zamieszkujących z wnioskodawcą w mieszkaniu: ...........
e) Liczba pokoi zajmowanych przez wnioskodawcę w ww. mieszkaniu: ..........
* niepotrzebne skreślić

f) Łączna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego w m2: ...........
g) Powierzchnia mieszkalna lokalu w m2, w tym zajmowana przez wnioskodawcę: ...........
h) Powierzchnia pomocnicza lokalu/pozostała powierzchnia/w m2: ..........
IV. Deklaracje:
a) Deklaruję gotowość partycypowania w kosztach budowy mieszkania, w wysokości oznaczonej przez KTBS
sp. z o.o., tj. 30 % koszty budowy lokalu (zgodnie art. 29 ust. 1 Ustawy z 26 października 1995 o niektórych
formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz.U. z 1995 nr 133, poz. 654 ze zm.).
b) Deklaruję gotowość wpłaty kaucji, w wysokości oznaczonej przez KTBS sp. z o.o., tj. dwunastokrotności
czynszu obowiązującego w danym lokalu (zgodnie art. 6 ust. 1 Ustawy z 21 czerwca 2001 o ochronie praw
lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2001 nr 71, poz. 773
ze zm.).
V. Inne informacje:
W okolicy przyszłego mieszkania jestem zainteresowany garażem lub innym lokalem użytk.: TAK/NIE*

………………………………………………………………..
(czytelny popis wnioskodawcy)

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 przy ul. 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 o 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 skargo 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.

………………………………………………………………….
(czytelny popis wnioskodawcy)

UWAGI:
a) Po zakwalifikowaniu się na listę przyszłych najemców, wnioskodawca zobowiązany jest do podpisania umowy wstępnej w terminie 21 dni.
b) Lista osób zakwalifikowanych wywieszana jest w miejscu publicznie dostępnym tj. tablica ogłoszeń w siedzibie firmy.
c) W przypadku nie podpisania umowy w ww. terminie wnioskodawca zostaje skreślony z listy przyszłych najemców bez dodatkowego
wezwania.

