
imię i nazwisko ….......................................................................................................

numer telefonu/adres e-mail            /

1.

2.

1.

2.

2.

WNIOSEK O WYRAŻENIE ZGODY
(właściwe zaznaczyć)

PROSZĘ WYPEŁNIAĆ CZYTELNIE,  DRUKOWANYMI LITERAMI

A. MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKU: Tczewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego 

ul. …............................................................ nr domu …............. nr lokalu …............. 

B. DANE NAJEMCY/GŁÓWNEGO UŻYTKOWNIKA LOKALU

C. ADRES LOKALU, KTÓREGO DOTYCZY WNIOSEK

Tczew, dnia ..........................

na podnajem/oddanie w bezpłatne używanie części lokalu

na podnajem/oddanie w bezpłatne używanie lokalu w całości

na zamieszkanie w lokalu osoby spoza kręgu uprawnionych

na zawarcie umowy na dostawę energii elektrycznej/paliwa gazowego

innej …....................................................................................................................................

E. UZASADNIENIE WNIOSKU

W trakcie postępowania spółka może zażądać dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów, niezbędnych do

rozpatrzenia sprawy.

Pracownik Spółki przyjmujący wniosek ma prawo prosić o okazanie dowodu osobistego przez najemcę

składającego wniosek oraz osobę, której wniosek dotyczy.

F. POUCZENIE

kod pocztowy …........................................... miejscowość ….......................................

D. DANE OSOBY, KTÓRA MA ZAMIESZKAĆ W LOKALU LUB GO PODNAJĄĆ

Oświadczam, iż zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną RODO.

H. DATA I PODPIS (własnoręczny, pełny, czytelny podpis najemcy/głównego użytkownika lokalu)

nazwisko …............................................................

pokrewieństwo ….................................................. PESEL …....................................................

imię …......................................................

G. OŚWIADCZENIA KOŃCOWE

Oświadczam, iż podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.

Oświadczam, iż zapoznałem/am się z powyższymi pouczeniami.



Klauzula informacyjna dot. wniosków

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27

kwietnia 2016 roku 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), zwane dalej RODO, TTBS informuje, że:

1. Administrator Danych Osobowych

Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest Tczewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z

o.o. z siedzibą przy ul. Hugona Kołłątaja 9, 83-110 Tczew (dalej: TTBS).

2. Inspektor Ochrony Danych

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w TTBS – p. Adrianą Głuchowską możliwy jest za

pośrednictwem adresu e-mail: auditor@auditorsecurity.pl oraz numerem telefonu: 696 011 969

3. Cel i podstawa prawna przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu przyjmowania i rozpatrywania

wniosków wpływających do TTBS, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c oraz f RODO, w tym m.in.:

1)       wniosek o potwierdzenie praw najmu po zrzeczeniu się praw przez dotychczasowego najemcę 

2)       wniosek o rezygnację z lokalu;

3)       wniosek o potwierdzenie wstąpienia w stosunek najmu;

4)       wniosek o umowę na ogródek;

5)       wniosek o wydanie kserokopii umowy najmu;

6)       wniosek o wydanie zaświadczenia o tytule prawnym;

7)       wniosek o wyrażenie zgody na prowadzenie działalności gospodarczej;

8)       wniosek o zmianę normy;

9)       wniosek o zdanie lokalu po śmierci najemcy;

10)   wniosek o zrzeczenie praw do lokalu na osobę pozostawioną;

11)   wniosek o zrzeczenie praw do lokalu.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych gromadzonych w dokumentacji jest dobrowolne, jednakże

niezbędne do rozpatrzenia wniosku. 

4. Odbiorcy danych

W toku załatwiania Pani/Pana sprawy dane osobowe mogą być przekazane innym podmiotom. Odbiorcami

danych mogą być podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich

przepisów prawa oraz podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie

zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

5. Informacja o przekazaniu danych do państw trzecich

Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

6. Prawa osób, których dane są przetwarzane

Ma Pani/Pan prawo, w zakresie danych osobowych Pani/Pana dotyczących do:

1)       dostępu do danych osobowych,

2)       sprostowania danych osobowych np. gdy są nieaktualnie lub nieprawdziwe,

3)      w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w TTBS Pani/Pana danych

osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes

Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie.

7. Profilowanie

Ponadto informujemy, że TTBS nie przetwarza danych osobowych w trybie zautomatyzowanym oraz że dane

nie są profilowane.


