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Pieczęć rejestracyjna  

 

WNIOSEK 

o wynajęcie mieszkania z zasobów Katowickiego TBS Sp. z o.o. 

     

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

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

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

 

 

 

 

L.p. 

 

Imię i Nazwisko 

 

Data 

urodzenia  

1. Stosunek 

pokrewieństwa 

do wnioskodawcy  

2. Stan cywilny 

Pobyt stały  

ulica, nr domu, kod, 

miejscowość 

1. 

 

……………………………………………… 
 

PESEL …………….…….……………… 

  

1 Wnioskodawca 
 

2 .......................... 

 

2. 

 

……………………………………………… 

 

PESEL …………….…….……………… 

  

1 .......................... 

 

2 .......................... 

 

3. 

 
……………………………………………… 

 

PESEL …………….…….……………… 

  
1 .......................... 

 

2 .......................... 

 

4. 

 

……………………………………………… 

 

PESEL …………….…….……………… 

  

1 .......................... 

 

2 .......................... 

 

5. 

 

……………………………………………… 

 

PESEL …………….…….……………… 

  

1 .......................... 

 

2 .......................... 

 

6. 

 

……………………………………………… 

 
PESEL …………….…….……………… 

  

1 .......................... 

 
2 .......................... 
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        Dzielnica wschodnia  - Giszowiec – ul. Pod Kasztanami  

         (przy wybranym mieszkaniu wpisać   WYBIERAM) 

 

 

 

OŚWIADCZENIA 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przesyłanie informacji i korespondencji drogą elektroniczną                         

SMS/ E-MAIl  na podany poniżej numer telefonu i adres e-mail: 

 

Numer telefonu: …......................................................................................................  
 

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

 

W razie zmiany numeru telefonu i adresu e-mail zobowiązuję się do pisemnego powiadomienia o 

nowych danych. 
 

………………………………………………….. 

podpis 
 
 
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. 

 
 
 

Oświadczam, iż znane są mi warunki realizacji wniosku oraz warunki, jakie powinienem spełniać wraz 
z osobami zgłoszonymi do wspólnego zamieszkania, do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego 
z zasobów Spółki. 

                  
 

 

 

………………………………………………….        

                                                podpis                                                                 

Budynek nr 1 Budynek nr 2 

1 2 3 4  1 2 3 4  5 6 7 8 

58,59 99,51 90,71 58,94 58,94 90,71 54,35 90,63 90,63 54,35 90,71 58,94 

                        

Budynek nr 3 Budynek nr 4 

1 2 3 4  1 2 3 4  5 6 7 8 

58,94 90,71 99,51 58,59 58,94 90,71 54,35 90,63 90,63 54,35 90,71 58,94 

                        


