DANE ZGODNE Z DOWODEM OSOBISTYM
WYPEŁNIA UDZIAŁOWIEC

Nazwisko …………………………………………..

Zgierz, dnia …………………

Imię …………………………………………………..
Adres ………………………………………………..
TELEFON ………………………………………….

Zarząd
Towarzystwa Budownictwa
Społecznego w Zgierzu Sp. z o.o.
ul. Łąkowa 20 m. 1
95-100 Zgierz

Zwracam się z prośbą do Zarządu Towarzystwa Budownictwa
Społecznego
w
Zgierzu
Sp.
z
o.o.
o
zwrot
kaucji
na konto ……………………………………………………………………..

Dotyczy lokalu w ……………………….. przy ulicy …………………………..……………………….

………………………….
(podpis)

DANE ZGODNE Z DOWODEM OSOBISTYM
WYPEŁNIA UDZIAŁOWIEC

Nazwisko …………………………………………..

Zgierz, dnia …………………

Imię …………………………………………………..
Drugie imię ……………………………………….
Imiona rodziców ……………………………….
Adres ………………………………………………..
………………………………………………………….
Seria dowodu osob. …………………………..
Termin ważności dowodu osob. ……………..
(dzień-miesiąc-rok)

PESEL …………………………………………………….
NIP …………………………………………………
Tel ……………………………………………………...

Zarząd
Towarzystwa Budownictwa
Społecznego w Zgierzu Sp. z o.o.
ul. Łąkowa 20 m. 1
95-100 Zgierz
W związku z planowanym zbyciem udziału w Towarzystwie Budownictwa
Społecznego w Zgierzu Sp. z o.o. zwracam się z prośbą do Zarządu Spółki
o wyrażenie zgody na jego zbycie/darowiznę na rzecz
…………………………………………………
• Ustalona cena transakcji: ………………………… zł

(imię nazwisko Nabywcy)

słownie: …………………………………………….…………………………………………..
• Forma płatności:
gotówka / przelew na konto: …………………………………………………………..
• Termin płatności: ………………………………………..
• Zaliczka / zadatek: ...…………………………………….
………………………………………….
(podpis)

DANE ZGODNE Z DOWODEM OSOBISTYM
WYPEŁNIA UDZIAŁOWIEC

Nazwisko …………………………………………..

Zgierz, dnia …………………

Imię …………………………………………………..
Adres ………………………………………………..

Zarząd
Towarzystwa Budownictwa
Społecznego w Zgierzu Sp. z o.o.
ul. Łąkowa 20 m. 1
95-100 Zgierz

W związku z planowanym zbyciem udziału w Towarzystwie Budownictwa
Społecznego w Zgierzu Sp. z o.o. zwracam się z prośbą do Zarządu Spółki
o rozwiązanie umowy najmu lokalu mieszkalnego w …………………………….. przy
ul.
…………………………………………………..
z
ostatnim
dniem
miesiąca
kalendarzowego tj. : ……………………………………………………
(dzień – miesiąc – rok)

………………………….
(podpis)

WNIOSEK O PRZYSTĄPIENIE DO TBS –U
w Zgierzu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zgierzu, ul. Łąkowa 20 m. 1 wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieście w Łodzi pod numerem KRS 0000041704 oraz objęcie w wymienionej Spółce udziału i pokrycie jego wkładem pieniężnym.
WNIOSEK PROSIMY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI. Dane personalne wnioskodawcy i osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkania:

Osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania

Wnioskodawca
(1)

(2)

(3)

(4)

Nazwisko
Imię
Drugie imię
Imiona rodziców
Data urodzenia
Miejsce zatrudnienia
Nr PESEL
Seria i nr dowodu osobistego
Termin ważności dowodu os.
Adres zamieszkania według
oświadczenia
Telefon kontaktowy
Adres e-mail
Pokrewieństwo
Oświadczam, że dokładnie zapoznałem się z:
Aktem założycielskim Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Zgierzu Spółka z o.o., i nie wnoszę zastrzeżeń. Informuję, że znane mi są konsekwencje prawne
w przypadku oświadczania przeze mnie nieprawdy.

…............................................................
(data i podpis )

INFORMACJA O ADMINISTRATORZE DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Towarzystwo Budownictwa Społecznego
w Zgierzu Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Łąkowej 20 lok. 1 95-100 w Zgierzu.
2. W sprawie ochrony swoich danych osobowych może się Pan/Pani skontaktować się z naszym
Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: biuro@tbs.zgierz.pl lub pisemnie na adres
naszej siedziby wskazany w punkcie 1 powyżej.
3. Podanie Pana/Pani danych osobowych jest niezbędne do:
a. czynności związanych z przystąpieniem Pana/Pani do Towarzystwa Budownictwa
Społecznego w Zgierzu Sp. z o.o. w charakterze udziałowca,
b. zawarcia i obsługi notarialnej umowy najmu lokalu.
4. Administrator Pana/Pani danych osobowych będzie je przetwarzał :
a. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych
zgodnie ze statutem prowadzonej działalności, (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO)
b. w celu wykonania i na podstawie notarialnej umowy najmu, (podstawa z art. 6 ust 1
lit. b RODO)
c. w celach archiwalnych będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu
Administratora Danych na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa z
art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
d. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego
realizacją prawnie uzasadnionego w tym interesu Administratora Danych (podstawa z
art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
e. w celach analitycznych (optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o
odbiorcach usług, analizy finansowej Spółki itp.) będącego realizacją prawnie
uzasadnionego w tym interesu Administratora Danych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit.
RODO)
5. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w ust. 3 Pana/Pani dane mogą być
udostępnianie innym odbiorcom danych, takim jak :
a. Podmioty upoważnione do odbioru Pana/Pani danych na podstawie przepisów prawa,
b. Podmioty, które przetwarzają Pana/Pani dane osobowe w imieniu Administratora
Danych na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw.
Podmioty przetwarzające w rozumieniu RODO)
6. W każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do:
a. dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO);
b. sprostowania swoich danych osobowych (art. 16 RODO);
c. usunięcia swoich danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”) (art. 17 RODO);
d. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (art. 18 RODO)
e. przenoszenia swoich danych osobowych (art. 20 RODO)
f. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych (art. 21
RODO);
g. wniesienia skargi na Administratora Danych osobowych do organu nadzorczego
(podać nazwę jak będzie znana)
7. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania niniejszej umowy
oraz po rozwiązaniu umowy przez okres do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionego celu
Administratora Danych do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed
roszczeniami oraz na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów przed organami Państwa.
8. Administrator Danych osobowych w procesie przetwarzania Pana/Pani danych osobowych nie
korzysta ze zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz profilowania.
…………………………………………
data i podpis

…………………………………………………..……….…..
Imię i Nazwisko

…….…………………………….
Data

………………………………………………….……..……..
Ulica
……………………………………………………...………..
Kod, Miasto
……………………………………………………...………..
Telefon kontaktowy

Deklaracja o wysokości dochodów
za okres:

od 1 stycznia ………… r. do 31 grudnia ………. r.

Oświadczam, że moje gospodarstwo domowe składa się z następujących osób:

Lp.

Imię i Nazwisko

1.

Stopień pokrewieństwa

Data urodzenia

WNIOSKODAWCA

2.
3.
4.
5.
6.
7.
Oświadczam, że w podanym wyżej okresie dochody moje i wymienionych kolejno członków mojego
gospodarstwa domowego wyniosły:

Lp.

Miejsce pracy - nauki

Źródło dochodu

Wysokość dochodów
za 12 m-cy w zł

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

…………………….
Łącznie

Średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego
(wynik z pozycji „Łącznie” proszę podzielić przez 12)

..………...………

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

……………….…………………………………..
Podpis składającego deklarację

Zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U.
Nr 71, poz. 734 z późn. zm.) art. 3.3 za dochód uważa się wszelkie przychody
po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek
na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe,
określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba
że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza się
dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się
dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania,
zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej,
jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze
z pomocy społecznej oraz dodatku mieszkaniowego.

……………….…………………………………..
Data i podpis składającego deklarację

