Wniosek o najem lokalu mieszkalnego w zasobach Ostrołęckiego TBS Sp. z o.o.
opróżnionego przez poprzedniego najemcę
I Dane wnioskodawców
(1) Imię i nazwisko

1.

(2)

imię i nazwisko

adres
zameldowania

adres
zameldowania

adres
zamieszkania

adres
zamieszkania

2.

PESEL

PESEL

3.

Nr telefonu

Nr telefonu

4.

E-mail

e-mail

5.

Liczba członków rodziny

6.

Osoby, które będą zgłoszone do wspólnego zamieszkiwania:
imię, nazwisko

7.

stopień
pokrewieństwa

rok urodzenia

Oświadczam, iż wychowuje(my) co najmniej jedno własne lub przysposobione dziecko, które:
jest małoletnie,

* właściwe zaznaczyć

otrzymuje zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
nie ukończyło 25. roku życia i uczy się w szkołach, zakładach kształcenia nauczycieli, kolegiach
pracowników służb społecznych, szkołach wyższych, wyższych seminariach duchownych.
nie dotyczy
8.

Jestem/ nie jestem* osobą niepełnosprawną poruszająca się na wózku inwalidzkim.

9.

Miejsce pracy:
wnioskodawca 1

wnioskodawca 2

*niepotrzebne skreślić

pozoztali członkowie rodziny

10.

Średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego w roku poprzedzającym złożenie wniosku

II Oświadczenia wnioskodawców
Nie posiadamy/ posiadamy* tytuł(u) prawny(ego) do innego lokalu mieszkalnego w Ostrołęce
Osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkiwania posiadają/ nie posiadają* tytuł(u) prawny(ego) do innego lokalu mieszkalnego
w Ostrołęce
Nie posiadamy/ posiadamy* tytuł(u) prawny(ego) do lokalu mieszkalnego w innej miejscowości.

* niepotrzebne skreślić

III Przedmiot wniosku
Przedmiotem wniosku jest najem lokalu mieszkalnego z zasobu Ostrołeckiego TBS Sp. z o.o.*:
jednopokojowego

* właściwe zaznaczyć

dwupokojowego
trzypokojowego

IV Zobowiązania wnioskodawcy
W przypadku uzyskania przydziału lokalu mieszkalnego wnioskodawca zobowiązuje się do:
1) wpłaty kwoty partycypacji w wysokości zwracanej poprzedniemu najemcy w terminie wyznaczonym przez Ostrołęckie TBS
Sp. z o.o.
2) wpłaty kaucji zabezpieczającej w wysokości równej 12-krotności czynszu miesięcznego za dany lokal, obliczonego według stawki
czynszu obowiązującej w dniu zawarcia umowy najmu, w terminie określonym przez Ostrołęckie TBS Sp. z o.o.
i okazanie dowodu wpłaty,
3) zawarcia umowny najmu lokalu mieszkalnego,
4) opłacania czynszu do 10 dnia każdego miesiąca,
5) składania na każde żądanie Ostrołęckiego TBS Sp. z o.o. stosownych zaświadczeń o osiąganych dochodach, oraz niezwłocznego
informowania o uzyskaniu tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego na terenie miasta Ostrołęki.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (zwanego dalej
„Rozporządzenie”) informujemy, iż:
· Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ostrołęckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.,
ul. Berka Joselewicza 1, 07-410 Ostrołęka;
· Kontakt do Inspektora Ochrony Danych w Ostrołęckim TBS Spółka z o.o. można uzyskać pod nr tel. 29 765 05 00,
e-mail: poczta@otbs.com.pl lub pisemnie na adres administratora;
· Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: realizacji procedury przydziału mieszkań na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b
Rozporządzenia;
· Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresie trwania procedury przydziału mieszkań, a w przypadku otrzymania
przydziału mieszkania także w okresie trwania stosunku najmu oraz zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji dokumentów;
· Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia/zapomnienia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
· Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia;
· Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do realizacji procedury przydziału mieszkań. Jest Pan/Pani zobowiązany
do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku.
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań zgodnie z art. 233 § 1 kodeksu karnego.
Niniejszy wniosek nie stanowi podstawy jakichkolwiek roszczeń w przypadku jego niezakwalifikowania do najmu lokalu
mieszkalnego.
data
podpis(y) wnioskodawcy(-ów)

