Bielawa, dnia ............................. r.

Wpłynęło:

Gmina Bielawa
Plac Wolności 1
58-260 Bielawa
za pośrednictwem

Towarzystwa Budownictwa Społecznego
Bielawa Sp. z o.o.
58-260 Bielawa, ul. Wolności 57

WNIOSEK
o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego w budynku w Bielawie wybudowanym w ramach rządowego
programu wsparcia budownictwa mieszkaniowego finansowego za środków Funduszu Dopłat
A. Dane wnioskodawcy
Nazwisko i imię
Data urodzenia

PESEL

Adres zamieszkania
Kod

Miejscowość

Ulica

Nr. budynku

Nr. mieszkania

Adres do korespondencji
Kod

Miejscowość

Nr. kontaktowy
Adres e-mail
Stan cywilny

□ panna/kawaler
□ zamężna/żonaty
□ rozwiedziona/rozwiedziony
□ wdowa/wdowiec
□ separacja sądowa

B. Dane współmałżonka
Nazwisko i imię
Data urodzenia

PESEL

Adres zamieszkania
Kod
Ulica

Miejscowość
Nr. budynku

Nr. mieszkania

Nr. kontaktowy
Adres e-mail
Miejsce pracy wnioskodawcy
Miejsce pracy współmałżonka
Okres zamieszkania na terenie
Gminy Bielawa
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C. Osoby, które będą zajmowały wynajęty lokal (łącznie z wnioskodawcą)
L.p.

Nazwisko i imię

1

Stopień
pokrewieństwa

Data
urodzenia

PESEL

wnioskodawca

2
3
4
5
6
D. Ubiegam się o mieszkanie kategorii – proszę zaznaczyć właściwe pole poniżej
2 Pokój 40-50 m2 □

3 Pokój 60-70 m2 □

KONDYGNACJA

KONDYGNACJA

E. Prosimy o odpowiedź na następujące pytania:
1. Czy ktoś z osób ubiegających o wynajem lokalu mieszkalnego jest osobą niepełnosprawną ze wskazaniem
poruszania się na wózku inwalidzkim? Jeśli tak, to proszę podać kto i dostarczyć zaświadczenie
potwierdzające niepełnosprawność.
Tak □
2.

Nie □

Czy osoby wchodzące w skład gospodarstwa są najemcami mieszkania komunalnego w Gminie Bielawa i
zobowiązują się do oddania mieszkania i rozwiązania umowy najmu w terminie miesiąca od dnia zawarcia
umowy najmu mieszkania przez najemcę?
Tak □

Nie □

F. Deklaruję gotowość wpłaty zaliczki na poczet partycypacji w wysokości oznaczonej przez TBS Bielawa, w
wysokości 25% wartości odtworzeniowej, w terminie wynikającym z umowy partycypacyjnej do zawarcia której
zobowiązuje się po zakwalifikowaniu mnie do zajęcia lokalu mieszkalnego.
G. Inne informacje wnioskodawcy:
…............................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
Świadom odpowiedzialności za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy oświadczam, że składający wniosek,
osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania oraz dane zawarte we wniosku są zgodne ze stanem prawnym i
faktycznym.
W załączeniu przekładam oświadczenie, że zostałem poinformowany o zasadach ochrony danych osobowych wraz ze
zgodą na przetwarzanie danych osobowych moich oraz osób występujących na wniosku.

Bielawa, …................................

Podpis wnioskodawcy............................................
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H. Wypełnia zarządca/właściciel budynku
1.

pokój

Wnioskodawca oraz osoby wchodzące w skład jego gospodarstwa domowego mieszkają w lokalu:
własnościowym, spółdzielczym, komunalnym, z najmem socjalnym, zastępczym, budynku mieszkalnym,
innym............................... Adres..............................................................................................................................
pokój

pokój

Główny najemca

kuchnia

p.pokój

inne

pow.
użytkowa

pow.
użytk./osobę

kondygnacja

Umowa z dnia

Status zamieszkania wnioskodawcy
Zadłużenie wnioskodawcy ponad jeden okres płatności na dzień sporządzenia informacji

TAK□ NIE □

Uciążliwość powodowana przez wnioskodawcę lub członków jego gospodarstwa TAK□ NIE □
domowego
Ilość osób zgłoszonych do opłat za korzystanie z lokalu wg ostatniego oświadczenia
(opłata za wywóz odpadów)

…..............................................
(pieczęć data i podpis)
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Załącznik do zarządzenia Nr 49/22
Burmistrza Miasta Bielawa
z dnia.09.03.2022r.
Bielawa, dnia ………………….........

…....................................................................
…....................................................................
…....................................................................
(imię nazwisko, adres, numer telefonu)
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI DOCHODÓW
za okres............................................................................................................................................
(pełnych dwanaście miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku)

Oświadczam, że moje gospodarstwo domowe składa się z następujących osób:
1. …..................................................................... - Wnioskodawca ….....................................
(imię nazwisko)

(data urodzenia)

2. …......................................................................, …............................... - …..........................
(imię nazwisko)

(data urodzenia)

(stopień pokrewieństwa)

3. …......................................................................, …............................... - …..........................
(imię nazwisko)

(data urodzenia)

(stopień pokrewieństwa)

4. …......................................................................, …............................... - …..........................
(imię nazwisko)

(data urodzenia)

(stopień pokrewieństwa)

5. …......................................................................, …............................... - …..........................
(imię nazwisko)

(data urodzenia)

(stopień pokrewieństwa)

6. …......................................................................, …............................... - …..........................
(imię nazwisko)

(data urodzenia)

(stopień pokrewieństwa)

Oświadczam, że w podanym wyżej okresie dochody moje i wymienionych wyżej kolejno członków
mojego gospodarstwa domowego wyniosły:
Lp. Miejsce pracy/nauki

Źródła dochodu

Wysokość dochodu w zł

1.
2.
3.
4.
5.
6.
Razem dochody gospodarstwa
domowego :

Średni dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wynosi

.............................. zł, to jest
4

miesięcznie …............................... zł.
Składając osobiście niniejszą deklarację oświadczam, że jest mi wiadomo, że dokumenty, na
których podstawie zadeklarowałem(am) dochody, jestem zobowiązany(a) przechowywać przez
okres 3 lat, a uprzedzony(a) o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego
potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych w deklaracji.

…............................................

…................................................

(podpis przyjmującego)

(podpis składającego deklarację)

Wyjaśnienia:
1) Podać liczbę porządkową według osób zamieszczonych przed tabelą.
2) Wymienić oddzielnie każde źródło dochodu.
3) Zgodnie z art. 7a ust. 4 ustawy dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali mieszkalnych
na wynajem, mieszkań, chronionych, noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, ogrzewalni i
tymczasowych pomieszczeń (tj. Dz. U. 2022 r. , poz. 377) za dochód uważa się dochód w rozumieniu ustawy
z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 2021), która odsyła do
definicji dochodu zawartej w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj.
Dz. U. z 2020 r. poz. 111 ze zm.), zgodnie z którym dochód oznacza, po odliczeniu kwot alimentów
świadczonych na rzecz innych osób: przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w
ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1128 ze
zm.), pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki
na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie
zdrowotne, dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym
podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, inne dochody podlegające
opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych:
– renty określone w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,
– renty wypłacone osobom represjonowanym i członkom ich rodzin, przyznane na zasadach określonych w
przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,
– świadczenie pieniężne, dodatek kompensacyjny oraz ryczałt energetyczny określone w przepisach o
świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej
przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach
budowlanych,
– dodatek kombatancki, ryczałt energetyczny i dodatek kompensacyjny określone w przepisach o
kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
– świadczenie pieniężne określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom
deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę Niemiecką lub
Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich,
– ryczałt energetyczny, emerytury i renty otrzymywane przez osoby, które utraciły wzrok w wyniku działań
wojennych w latach 1939-1945 lub eksplozji pozostałych po tej wojnie niewypałów i niewybuchów,
– renty inwalidzkie z tytułu inwalidztwa wojennego, kwoty zaopatrzenia otrzymywane przez ofiary wojny oraz
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członków ich rodzin, renty wypadkowe osób, których inwalidztwo powstało w związku z przymusowym
pobytem na robotach w III Rzeszy Niemieckiej w latach 1939-1945, otrzymywane z zagranicy,
– zasiłki chorobowe określone w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz w przepisach o
systemie ubezpieczeń społecznych,
– środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej otrzymywane od rządów państw obcych, organizacji
międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, pochodzące ze środków bezzwrotnej
pomocy przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami,
organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym
również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu
upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej na rzecz podmiotów, którym
służyć ma ta pomoc,
– należności ze stosunku pracy lub z tytułu stypendium osób fizycznych mających miejsce zamieszkania na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przebywających czasowo za granicą - w wysokości odpowiadającej
równowartości diet z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju ustalonych dla pracowników
zatrudnionych w państwowych lub samorządowych jednostkach sfery budżetowej na podstawie ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.),
– należności pieniężne wypłacone policjantom, żołnierzom, celnikom i pracownikom jednostek wojskowych i
jednostek policyjnych użytych poza granicami państwa w celu udziału w konflikcie zbrojnym lub
wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobieżenia aktom terroryzmu
lub ich skutkom, a także należności pieniężne wypłacone żołnierzom, policjantom, celnikom i pracownikom
pełniącym

funkcje

obserwatorów

w

misjach

pokojowych

organizacji

międzynarodowych

i

sił

wielonarodowych,
– należności pieniężne ze stosunku służbowego otrzymywane w czasie służby kandydackiej przez
funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Służby
Więziennej, obliczone za okres, w którym osoby te uzyskały dochód,
– dochody członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni
produkcyjnej, pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne,
– alimenty na rzecz dzieci,
– stypendia doktoranckie przyznane na podstawie art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o
szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U. 2021 r. , poz. 478 ze zm.), stypendia sportowe przyznane na
podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 ze zm.) oraz inne
stypendia o charakterze socjalnym przyznane uczniom lub studentom,
– kwoty diet nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, otrzymywane przez osoby
wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich,
– należności pieniężne otrzymywane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych w budynkach mieszkalnych
położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym osobom przebywającym na wypoczynku oraz
uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób,
– dodatki za tajne nauczanie określone w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tj. Dz. U.
2021 r., poz. 1762),
– dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej
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strefy ekonomicznej określonej w przepisach o specjalnych strefach ekonomicznych,
– ekwiwalenty pieniężne za deputaty węglowe określone w przepisach o komercjalizacji, restrukturyzacji i
prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe",
– ekwiwalenty z tytułu prawa do bezpłatnego węgla określone w przepisach o restrukturyzacji górnictwa węgla
kamiennego w latach 2003-2006,
– świadczenia określone w przepisach o wykonywaniu mandatu posła i senatora,
– dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego,
– dochody uzyskiwane za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, pomniejszone odpowiednio o zapłacone za
granicą Rzeczypospolitej Polskiej: podatek dochodowy oraz składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne
i obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne,
– renty określone w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji
Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz w przepisach o wspieraniu rozwoju
obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich,
– zaliczkę alimentacyjną określoną w przepisach o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz
zaliczce alimentacyjnej,
– świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów,
– pomoc materialną o charakterze socjalnym określoną w art. 90c ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o
systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1915) oraz świadczenia, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1-3 i 5
oraz art. 212 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
– kwoty otrzymane na podstawie art. 27f ust. 8-10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od
osób fizycznych,
– świadczenie pieniężne określone w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji
antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1255
ze zm.),
– świadczenie rodzicielskie,
– zasiłek macierzyński, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
– stypendia dla bezrobotnych finansowane ze środków Unii Europejskiej lub Funduszu Pracy, niezależnie od
podmiotu, który je wypłaca,
– przychody wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy z dnia 26 lipca 1991
r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne oraz
składki na ubezpieczenia zdrowotne;
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ZAŚWIADCZENIE
1. Wnioskodawca
Oświadczam, że Pan(i) …................................................................................................
zamieszkały(a) ….............................................................................................................
zatrudniony(a) od ….................................................. do ….............................................
w pełnym wymiarze, na …...................etatu.
w okresie od ….................................... do …...........................uzyskał(a) dochód:
(pełnych sześciu miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku)

Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE

1

Dochód brutto *

M-C

M-C

M-C

M-C

M-C

M-C

2 Składka na ubezpieczenia
społeczne
3

Koszt uzyskania
przychodów

4 Składka na ubezpieczenie
zdrowotne
5

Dochód [1-(2+3+4]

6

inne

2. Pozostała osoba wspólnie starająca się przydział lokalu
Oświadczam, że Pan(i) …................................................................................................
zamieszkały(a) ….............................................................................................................
zatrudniony(a) od ….................................................. do ….............................................
w pełnym wymiarze, na …...................etatu.
w okresie od ….................................... do …...........................uzyskał(a) dochód:
(pełnych sześciu miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku)
Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE

1

Dochód brutto *

M-C

M-C

M-C

M-C

M-C

M-C

2 Składka na ubezpieczenia
społeczne
3

Koszt uzyskania
przychodów

4 Składka na ubezpieczenie
zdrowotne
5

Dochód [1-(2+3+4)]

6
•

inne
wymienić oddzielnie każde źródło dochodu,
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Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE

M-C

M-C

M-C

M-C

M-C

M-C

1
2
3
4
5
Razem dochód gospodarstwa domowego w zł ( 6 miesięcy)
To jest miesięcznie zł
Składając osobiście niniejszą deklarację oświadczam, że jest mi wiadomo, że dokumenty na podstawie których
zadeklarowałem(am) jestem zobowiązany(a) przechowywać przez okres 3 lat, a uprzedzony(a) o odpowiedzialności
karnej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznie podpisem prawdziwości danych zamieszczonych w
deklaracji.

…..................................................
(miejscowość, data)

….....................................................
(podpis)
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OŚWIADCZENIE W SPRAWIE POSIADANYCH INNYCH LOKALI MIESZKALNYCH
.................................................................
(imię i nazwisko wnioskodawcy)

Oświadczam, że:
1) żadna z osób wchodzących w skład prowadzonego przeze mnie gospodarstwa domowego
nie była i nie jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego
jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,
2) żadnej z osób wchodzących w skład prowadzonego przeze mnie gospodarstwa domowego
nie przysługiwało i nie przysługuje, w całości lub w części, spółdzielcze własnościowe
prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny,
3) żadna z osób wchodzących w skład prowadzonego przeze mnie gospodarstwa domowego
nie była i nie jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w
przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny.

Zostałem/łam*) uprzedzony/na*) o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
.................................................................
(data i podpis wnioskodawcy )

* ) Niepotrzebne skreślić.

OBJAŚNIENIA
1. Przez gospodarstwo domowe należy rozumieć gospodarstwo prowadzone przez najemcę albo
gospodarstwo prowadzone przez najemcę wspólnie z osobami stale z nim zamieszkującymi.
2. Przez osobę wchodzącą w skład gospodarstwa domowego najemcy rozumie się najemcę oraz
pozostałe osoby wchodzące w skład tego gospodarstwa.
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OŚWIADCZENIE O STANIE MAJĄTKOWYM

Ja .................................................................... urodzona/y ............................................
(imię i nazwisko)

oświadczam, że na stan majątkowy*) członków gospodarstwa domowego składają się:
I. Mieszkanie:
 wielkość (w m2), charakter własności:
..................................................................................................... ..........................................................
........................................................................................................ .......................................................
...........................................................................................................
II. Nieruchomości:
 dom (wielkość/wm2/)
.............................................................................................................................. .................................
.................................................................................................................................
 lokal mieszkalny(wielkość/m2/)
.............................................................................................................. .................................................
................................................................................................................
 place, działki (powierzchnia w m2)
.......................................................................................................... .....................................................
............................................................................................................. ..................................................
................................................................................................................
 gospodarstwo rolne (rodzaj, liczba hektarów, w tym przeliczeniowych)
................................................ ...............................................................................................................
................................................... ............................................................................................................
......................................................
III. Ruchomości:
 samochody (typ, rocznik,data nabycia, wartość szacunkowa)
................................................................. ..............................................................................................
.................................................................... ...........................................................................................
....................................................................... ........................................................................................
..........................................................................
 maszyny (rodzaj, wartość szacunkowa)
...............................................................................................................................................................
... ............................................................................................................................................................
...... .........................................................................................................................................................
......... ......................................................................................................................................................
............
 inne ruchomości (rodzaj, wartość szacunkowa)
................................................................................................................................................................
.. .............................................................................................................................................................
.....
 inne (rodzaj, wartość szacunkowa)
.......................................................................................................... .....................................................
.............................................................................................................
IV. Posiadane zasoby:
 pieniężne (oszczędności, papiery wartościowe itp. wysokość nominalna)
............................................. ..................................................................................................................
................................................ ...............................................................................................................
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...................................................
 przedmioty wartościowe (wartość szacunkowa)
...................................................................................... .........................................................................
......................................................................................... ......................................................................
............................................................................................
V. Inne, dodatkowe informacje o stanie majątkowym:
........................................................................... ....................................................................................
.............................................................................. .................................................................................
................................................................................. ..............................................................................
.................................................................................... ...........................................................................
.......................................................................................
Jestem świadomy(ma) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

........................................
(Miejscowość i data)

..........................................
(Podpis)

*) należy uwzględnić majątek objęty wspólnością ustawową oraz majątek odrębny.
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OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie, gromadzenie moich danych osobowych w zakresie obejmującym:
- imię i nazwisko, PESEL, data urodzenia, adres zamieszkania i zameldowania, stan rodzinny, stan cywilny, tytuł prawny do lokalu lub budynku mieszkalnego, numer
telefonu, wysokość uzyskiwanych dochodów, w tym danych wrażliwych (w szczególności danych o stanie zdrowia) tj. orzeczenia/zaświadczenia dotyczącego stanu
zdrowia, orzeczenia w zakresie sprawowania władzy rodzicielskiej i pieczy nad dzieckiem, o których mowa w art. 9 ust. 1 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 (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1 ze zm.) - ogólne rozporządzenie o ochronie danych.
Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych (imię i nazwisko oraz adresu otrzymanego lokalu) na opublikowanej liście osób skierowanych do
zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego w budynku wybudowanym w ramach rządowego programu wsparcia budownictwa mieszkaniowego finansowanego ze
środków Funduszu Dopłat w Bielawie wywieszonej na tablicy ogłoszeń w siedzibie TBS Bielawa Sp. z o.o.. Wyrażenie zgody jest dobrowolne , ale niezbędne jest do
weryfikacji i realizacji wniosku o najem lokal. Brak zgody skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

INFORMACJA
o przetwarzaniu Państwa danych osobowych
/Niniejszym informujemy, że przetwarzamy Państwa dane osobowe. Szczegóły dotyczące tego znajdują się poniżej./

1.

Administrator danych: Administratorem Państwa danych osobowych jest Prezes Zarządu Towarzystwa Budownictwa
Społecznego - Bielawa sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Wolności 57 w Bielawie,
2. Inspektor ochrony danych: Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w
sprawach dotyczących realizacji praw i ochrony swoich danych osobowych: -telefonicznie pod numerem 74 6450439 pisemnie na adres naszej siedziby wskazany powyżej w pkt.1 -pisząc e-mail na adres iodtbs@tbsbielawa.pl
3. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych: Przetwarzamy Państwa dane osobowe w związku ze złożeniem
wniosku o podnajem lokalu mieszkalnego w budynku wybudowanym w ramach rządowego programu wsparcia
budownictwa mieszkaniowego finansowanego ze środków Funduszu Dopłat w Bielawie w celu dopełnienia obowiązków
określonych w przepisach prawa, zgodnie z:
 Ustawą z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych,
noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń (Dz. U. 2020 r. poz. 508 ze zm.)
 Ustawą z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.
U. z 2020 r. poz. 611 ze zm.),
 Ustawą z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048 ze zm.),
 Ustawą Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.),
 ustawą z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. 2019 r. poz. 2195
ze zm.)
Ponadto:
 Niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit.
bRODO),
 Konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 Niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. F
RODO)
4. Odbiorcy danych osobowych: Państwa dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie
przepisów prawa. Dane otrzyma Zespół Opiniujący kandydatów do zawarcia umów podnajmu lokali mieszkalnych w
budynkach wybudowanych w ramach rządowego programu wsparcia budownictwa mieszkaniowego finansowanego ze
środków Funduszu Dopłat w Bielawie w celu zaopiniowania rzeczonego Wniosku.
5. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych: Nie przekazujemy Państwa
danych osobowych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
6. Okres przechowywania danych osobowych: Po zrealizowaniu celu dla którego zostały zebrane, Państwa dane
przechowywane będą nie dłużej niż 2 lata. Następnie podlegają archiwizacji i przechowywane są zgodnie z kategorią
archiwalną przez okres niezbędny do zrealizowania obowiązujących przepisów prawa dotyczących archiwizowania danych
przez Administratora, bądź do obrony jego interesów.
7. Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
I. prawo dostępu do Państwa danych osobowych,
II. prawo żądania ich sprostowania (gdy są one nieprawidłowe),
III. usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania gdy:
 nie są one już niezbędne do celów, do których zostały zebrane, były przetwarzane niezgodnie z prawem
IV. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, gdy:
 kwestionujecie Państwo prawidłowość tych danych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzenie ich poprawności,
przetwarzanie ich jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiacie się Państwo ich usunięciu, dane nie są potrzebne Administratorowi do
celów przetwarzania, ale są one potrzebne do ustalenia dochodzenia lub obrony roszczeń.
V. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w pkt 1 i 2)
Zgodę możesz wycofać przesyłając korespondencję na adres Inspektora ochrony danych (dane kontaktowe w punkcie 2). Wycofanie
zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. 8.
Przetwarzanie danych przez systemy automatycznego podejmowania decyzji Informujemy, że nie korzystamy z systemów służących
do automatycznego podejmowania decyzji. 9. Informacja o dobrowolności podania danych osobowych Podanie danych jest
dobrowolne, jednak odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości rozpatrzenia niniejszego Wniosku.
☐ TAK
☐NIE
1. ........................................................................
(data i podpis wnioskodawcy)

2.......................................................................…

1. .....................................................................…
(data i podpis wnioskodawcy)

2.......................................................................…
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(data i podpis wnioskodawcy)

(data i podpis wnioskodawcy)
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