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DEKLARACJA 

przystąpienia do umowy partycypacji lokalu mieszkalnego  

z zasobów Katowickiego TBS Sp. z o.o. 

 
 

Imię i nazwisko ………………………………………………………………………………………………..….. 

Adres do korespondencji:   kod ...........-............ Miasto …………………………..…..………..……….  

                                            ulica:………………………….………………………. Nr ………/.................                   

Telefon   ..................................................................................................................................... 

Adres e-mail: …........................................................................................................................... 

 

1. Deklaruję wolę zawarcia umowy partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego 

wchodzącego w zasób mieszkaniowy Katowickiego TBS Sp. z o.o. 

   

przy ul. ………………………………………………………………………………………………….….. 

2. Oświadczam, iż znane są mi warunki, jakie powinienem spełniać wraz z osobami 

zgłoszonymi do wspólnego zamieszkania aby mogła być zawarta ze mną umowa najmu 

lokalu mieszkalnego wchodzącego w zasób mieszkaniowy Katowickiego TBS Sp. z o.o.. 

3. Deklaruję wpłatę zadatku na poczet umowy partycypacji w kosztach budowy lokalu 

mieszkalnego w wysokości 500 (pięćset) zł na poniższy numer rachunku bankowego: 

Katowickie TBS  Sp. z o.o. 

ul. Krasińskiego 14;   40-019 Katowice 

ING Bank Śląski nr konta 19 1050 1214 1000 0007 0286 8944 

4. Jeżeli w ciągu 14 dni od dnia złożenia niniejszej deklaracji nie zostanie zawarta umowa 

partycypacji niniejsza deklaracja staje się bezprzedmiotowa i podlega archiwizacji. 

                  

                          
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2016 r. poz. 992) informujemy, iż: 

a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Katowickie Towarzystwo Budownictwa 
Społecznego z siedzibą w Katowicach przy ul. Krasińskiego 14, zwana dalej Spółką, 

b) podając swoje dane osobowe wyraża Pani/Pan zgodę na ich przetwarzanie, 
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z działalnością Spółki w celu zawarcia 

umowy najmu lokalu mieszkalnego,  

d) zebrane dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym przez obowiązujące 
przepisy prawa oraz na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych osobom 
świadczącym usługi związane z działalnością prowadzoną przez Spółkę,  

e) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, 
f) podanie Spółce danych osobowych jest dobrowolne. 

 

 

 

 
Katowice, dnia…………………………………….                  …………..…………………………………….. 

                                                                              podpis osoby składającej deklarację 

 

                                            


