
 Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Ustroniu Sp. z o.o., Rynek 4, 43-450 Ustroń, tel. 508 265 110 

 
Ankieta dla zainteresowanych 

najmem mieszkania w TBS Ustroń 
 

1. Imię i nazwisko wnioskodawcy: 
 
................................................................................................................................................................................ 

 
2. Adres zamieszkania: 

 
................................................................................................................................................................................ 
 

3. Nr telefonu: ........................................ 
 

4. Data i miejsce urodzenia: 
 
............................................................................................................................................................................... 
 

5. Obecne miejsce pracy: 
 
.............................................................................................................................................................................. 

umowa na czas określony   od ................................ do.......................................... 

umowa na czas nieokreślony .................................... 
          tak/nie 

inne .................................................................................              

 

6. Ilość osób przewidzianych do wspólnego zamieszkania: ............ 
 

7. Stopień pokrewieństwa w stosunku do wnioskodawcy: 
 
................................................................................................................................................................................ 
 

8. Dochód na jedną osobę w skali miesiąca: ............................... 
 

9. Obecny metraż i warunki mieszkaniowe: 
 

............................................................................................................................................................................... 
 

10. Jakim mieszkaniem jest Pan/Pani zainteresowany/a? Ilość pokoi i ogólny metraż (m2) : ..................................... 
 

11. Czy jest Pan/Pani skłonny/a partycypować w kosztach budowy? Prosimy określić swoje możliwości finansowe:  
 

 
............................................................................................... 

(kwota w zł): 
 
 
 

     
          …………………………………. 
               czytelny podpis 
 

              v2021 
 

 



 

OŚWIADCZENIE 
 

Oświadczam, że ja oraz osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania nie posiadają tytułu prawnego  
do innego lokalu mieszkalnego w tej samej miejscowości. 
 
       ……………………………………………………… 
              czytelny podpis 

 
 
 

INFORMACJA 
 
Osoba przed zawarciem umowy o najem lokalu mieszkalnego jest obowiązana złożyć towarzystwu 
deklarację o średnim miesięcznym dochodzie gospodarstwa domowego w roku poprzednim oraz 
przedstawić zaświadczenie właściwego miejscowo urzędu skarbowego o wysokości dochodów 
uzyskanych przez tę osobę oraz osoby zgłoszone przez nią do wspólnego zamieszkania. 
 
 
 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH 
 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych przez TBS Sp. z o.o. w Ustroniu do celów postępowania kwalifikacyjnego 
na najem mieszkania w TBS Sp. z o.o. w Ustroniu zgodnie z art. 6 ust.1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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). 

2. Informujemy, iż: 
1) Administratorem danych osobowych jest TBS Sp. z o.o. z siedzibą w Ustroniu, Rynek 4; 

2) Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Marek Landowski, e-mail: iodo1@odo.ustron.pl 
3) Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe  na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody; 
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do celów postępowania kwalifikacyjnego na najem mieszkania  

w TBS Sp. z o.o. w Ustroniu; 
5) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Komisja Kwalifikacyjna w TBS Sp. z o.o. w Ustroniu; 
6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej; 
7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat lub w przypadku potwierdzenia aktualizacji ankiety przez 

okres jej aktualności, a po tym czasie  przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego 
prawa; 

8) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich 
przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego 
złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy iodo1@odo.ustron.pl.; 

9) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie 
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

10) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do  postępowania kwalifikacyjnego na najem 
mieszkania w TBS Sp. z o.o. w Ustroniu; 

11) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania; 

12) Więcej szczegółowych informacji znajduje się pod adresem: www.tbs.odo.ustron.pl 
 
 
 
 …………………………………….      ……………………………………………. 
      Czytelny podpis       data i podpis przyjmującego  

 
 
 
 
 
 

Prosimy o aktualizację ankiet co 2 lata. 

mailto:iodo1@odo.ustron.pl
mailto:iodo1@odo.ustron.pl
http://www.tbs.odo.ustron.pl/

