Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Kwidzynie
ul. Toruńska 30/1, 82-500 Kwidzyn, tel.055 262-44-70 fax. 055 262 44 79,
www. tbskwidzyn@pro.onet.pl, PKO BP O/Kwidzyn 77 1020 1778 0000 2102 0002 6393
Opłata za złożenie wniosku 50 zł
wpłynęło ________________

WNIOSEK O WYNAJEM MIESZKANIA W TBS SP. Z O.O. W KWIDZYNIE
W odpowiednim
wierszu postawić X

Kategoria mieszkania
1 pokój
2 pokoje z aneksem kuchennym
2 pokoje małe
2 pokoje duże
3 pokoje

Orientacyjne wielkości
mieszkań
32 m2 - 37 m2
38 m2 - 40 m2
42 m2 - 50 m2
52 m2 - 55 m2
60 m2 - 69 m2

Uwagi dotyczące lokalizacji _____________________________________________________________
1. Dane o wnioskodawcy:

Imię i nazwisko ______________________________________________

a) data urodz. ____________________________________ PESEL ____________________________
b) Adres zamieszkania: kod _________(miasto) __________________ ulica______________________
telefony ______________________________________e-mail._____________________________
c) Adres do korespondencji: kod ________ (miasto) __________________ulica __________________
d) Zakład pracy.
__________________________________________Miejscowość____________________

potwierdzenie przez ewidencję ludności U.M.:
2. Ilość osób, wraz z wnioskodawcą które będą zajmowały lokal mieszkalny w TBS.________
3. Warunki mieszkaniowe wnioskodawcy:
a) Dane

o

obecnym

mieszkaniu:

adres___________________________________pow.

mieszkania_________
b) Mieszkanie stanowi własność, komunalną, zakładową, spółdzielczą, prywatną z czynszem, dom
prywatny (właściwe podkreślić)
c) Tytuł prawny do lokalu posiada rodzic  / rodzeństwo  / osoba obca  /
inny jaki_______________________________________________________________________
4. Potwierdzenie administratora mieszkania (Jeżeli tytuł do lokalu posiadają rodzice a mieszkanie jest administrowane
należy potwierdzić u administratora stan konta opłat.)

Mieszkanie jest / nie jest zadłużone na kwotę __________________ zł
słownie_____________________________________________________________________
Stwierdzam zgodność danych o mieszkaniu ze stanem faktycznym.
data, pieczęć, podpis właściciela lub zarządcy

5. Dla osób zdających mieszkanie komunalne
Dane o osobach, zamieszkujących wraz z wnioskodawcą :
stopień
Lp
imię i nazwisko
pokrewieństwa
1

wnioskodawca

PESEL

____________

Miejsce pracy
______________

2
3
4
5
6
Czy w przypadku zawarcia umowy na mieszkanie w zasobach TBS pozostawi Pan/i mieszkanie
komunalne do dyspozycji Urzędu Miasta Kwidzyn TAK , NIE
Jeżeli tak, to do wniosku należy dołączyć oświadczenie o rezygnacji z mieszkania komunalnego.
 Mieszkanie należy do komunalnego/socjalnego zasobu Gminy Miejskiej Kwidzyn
 i jest / nie jest zadłużone na kwotę __________________ zł
/niepotrzebne skreślić/
słownie___________________________________________________________________________
Stwierdzam zgodność danych o mieszkaniu ze stanem faktycznym.

data, pieczęć, podpis właściciela lub zarządcy
6. TBS informuje, że wynajęcie mieszkania związane jest z poniesieniem kosztów na:
a) pokrycie kaucji w wysokości 12 krotności miesięcznego czynszu? ( kaucja= metry mieszkania x
stawka czynszu za 1m2 zł x 12 miesięcy) ,
b) pokrycie partycypacji w procentowo wyliczonej wartości odtworzeniowej lokalu ? ( metraż
mieszkania x wartość odtworzeniowa 1m2 x % kosztów budowy uzależniony od lokalizacji i wynosi
10%, 15%, i 19,5%
c) opłacenie czynszu w wysokości do 4 % wartości odtworzeniowej lokalu w skali roku .
7. Oświadczam, że ja i osoby wymienione we wniosku nie są właścicielami lokalu mieszkalnego i nie
posiadają tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego na terenie Miasta Kwidzyna z wyłączeniem pkt. 4
niniejszego wniosku.
8. Oświadczam, że informacje podane w formularzu zgłoszeniowym są prawdziwe i aktualne
9. Jestem świadoma(y) odpowiedzialności karnej, zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego, według którego za
oświadczenie nieprawdy lub zatajenie prawdy, podlega się karze pozbawienia wolności do lat 3.
10. Zobowiązuję się do bezzwłocznego uaktualniania wszystkich danych zawartych we wniosku. Brak
aktualizacji danych przez okres 2 lat spowoduje usunięcie wniosku z listy osób oczekujących na
mieszkanie.
11. Oświadczenie
1. Oświadczam, że zapoznałem się z poniżej określonymi zasadami przetwarzania danych osobowych w
Towarzystwie Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Kwidzynie.
2. Zostałem poinformowany, że zasady przetwarzania danych osobowych przez TBS sp. z o.o. w Kwidzynie
znajdują się na stronie www.tbs.kwidzyn.pl,
3. Rozumiem, że do prawidłowej realizacji umowy konieczne jest podanie danych osób, które będą
współzamieszkiwały z osoba podpisującą umowę.1
4. Rozumiem, że przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania,
przenoszenia oraz żądania ich usunięcia.

Kwidzyn, dnia ________________

1

___________________________
podpis wnioskodawcy

Zgodę na przetwarzanie danych dzieci do lat 13 wyrażają rodzice lub opiekunowie prawni.

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych w TBS sp. z o.o. w Kwidzynie
Na podstawie USTAWY z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 r. Nr 133 poz. 883 z późn. zmianami)
oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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. TBS sp. z o.o. w Kwidzynie informuje:

1. Administratorem danych jest TBS sp. z o.o. w Kwidzynie 82-500 Kwidzyn ul. Toruńska 30/1 tel.
552624470.
2. Kontakt do Inspektora Danych Osobowych tel. 55 262 44 77.e-mail: tbskwidzyn@wp.pl
3. Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie umowy, od osoby, której dane
dotyczą.
4. Dane osobowe w uzasadnionych prawem przypadkach mogą być przesyłane do instytucji państwowych,
samorządowych, sądowych, komorniczych i innych jeżeli przekazywanie jest sporadyczne i niezbędne w
związku z umową lub roszczeniem– niezależnie od rodzaju postępowania: sądowego lub
administracyjnego lub jakiegokolwiek innego postępowania pozasądowego.
5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
6. Okres przetwarzania danych jest uzależniony od dat obowiązującej umowy zawartej z TBS sp. z o.o. w
Kwidzynie oraz do 10 lat po zakończeniu umowy.
7. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo żądać sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania lub wnieść sprzeciw wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia danych.
8. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli
konieczność przetwarzania danych nie wynika z zawartej umowy.
9. Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00.
10. Podanie danych osobowych jest konieczne do zawarcia umowy.
11. Administrator danych nie dokonuje profilowania.

