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WNIOSEK O ZAMIANĘ 
mieszkania z zasobów Katowickiego TBS Sp. z o.o. 

 
 
1. Wnioskodawca - Najemca lokalu mieszkalnego 
 
……………………………………………………………………………………………………………….……….… 

imię i nazwisko 
 

Adres lokalu mieszkalnego: ulica ....................................................... nr ................/..............                                               

kod: ............- ...............  Katowice  

 

Nr tel. : ………………….……………………………..………………….…………………………….. 
 
 
 

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 ………………………….. 

 

 
 

       pieczęć rejestracyjna 



     

Wniosek o zamianę mieszkania  
z zasobów Katowickiego TBS Sp. z o.o. 

F34 

Wydanie 7 z 23-06-2022 r.  

Strona 2 z 4 
 

2. Proszę podać powody, dlaczego chcecie Państwo zmienić miejsce zamieszkania: 
(zaznaczyć X) 
 

 zajmowane mieszkanie ma zbyt małą powierzchnię 

 zajmowane mieszkanie ma zbyt dużą powierzchnię    

 nie odpowiada mi lokalizacja obecnie zajmowanego mieszkania 

 opłaty za obecnie zajmowane mieszkanie są zbyt wysokie 

 inne, jakie …………………………………………………………………. 

   

3. Interesuje mnie lokal mieszkalny: (zaznaczyć X) 
 
a) partycypacja w kosztach budowy: 

 

 ul. Kominka 1÷3 

 ul. Kubiny 9   

 ul. Warmińska 10÷12  

 ul. Złota 17a          

 ul. 1 Maja 93 a, b, c                                     

 
c) o parametrach: (zaznaczyć X)     

pokoje  1  2  3 i więcej 

kondygnacja  parter  piętro.......  obojętne 

aneks kuchenny  tak  nie  obojętne 

przedpokój  tak  nie  obojętne 

balkon  tak  nie  obojętne 

 
 
 
Oświadczam, iż znane są mi warunki, jakie powinienem spełniać wraz z osobami zgłoszonymi 
do wspólnego zamieszkania, aby dokonać zamiany lokalu mieszkalnego w zasobach Spółki. 
 
 
 
 

.................................................................... 
/data i  podpis wnioskodawcy/ 

 
 
 

 

 
 
 

 ul. Sławka 26,28,30,34,40  

 ul. Marcinkowskiego 4÷6  

 ul. Równoległa 7÷8, Skowrońskiego 2÷4 

 

b) wpłata kaucji zabezpieczającej:  

budynki bez windy  
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4. OŚWIADCZENIA 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych: numer telefonu / adres email przez 

KTBS Sp. z o.o. w celu otrzymywania wiadomości dot. zamiany lokalu.  Ponadto wyrażam zgodę 

na przesyłanie wszelkiej korespondencji dotyczącej niniejszego wniosku na adres 

e- mail:  ....................................................................................... 

Oświadczam, że podany powyżej adres e-mail pozostaje do mojej wyłącznej dyspozycji i jest 

odpowiednio zabezpieczony przed dostępem osób trzecich. 

Oświadczam także, iż zapoznałem się z klauzulą informacyjną.  

 

.................................................................... 
/data i  podpis wnioskodawcy/ 

 

 
 
 

Składając wniosek o zamianę lokalu mieszkalnego, oświadczam, iż wyrażam zgodę 

na udostępnienie moich danych osobowych (imię i nazwisko, adres, nr telefonu) osobom 

zainteresowanym wynajmem lokalu obecnie przeze mnie zamieszkałego, na zasadzie zamiany 

lokalu.  

          
.................................................................... 

/data i  podpis wnioskodawcy/ 
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KLAUZULA INFORMACYJNA NT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 oraz art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z 27.04.2016 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 Pani/Pana danych osobowych jest Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego 
Sp. z  o o. w Katowicach reprezentowana przez Zarząd Spółki  z siedzibą w Katowicach ul. Krasińskiego 14,                           
40-019 Katowice (dalej Spółka, KTBS Sp. z o.o.) 

2. Spółka wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, Pana Mariana Stanek z którym można skontaktować się 
w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych oraz realizacją praw z tym związanych. W  tym celu 
możliwy jest kontakt drogą elektroniczną na adres iodo@tbs.katowice.pl, a także pocztą tradycyjną na adres 
siedziby Spółki. 

3. Dane osobowe wskazane we wniosku mogą być przetwarzane w następujących celach oraz na poniższych 
podstawach prawnych: 
a. przyjęcia i rozpatrzenia złożonego wniosku i prowadzenia korespondencji związanej z realizacją wniosku 

(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO); 
b. zawarcia z Panem/Panią umowy najmu i jej wykonania (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO) 
c. rozpatrywania i dochodzenia roszczeń, obrony przed roszczeniami, co stanowi prawnie uzasadniony 

interes administratora (podstawa prawna przetwarzania danych art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 
d. w celu przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych oraz na potrzeby wykazywania prawidłowości 

spełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Spółce zwłaszcza w zakresie wypełniania 
obowiązków wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych, co stanowi prawnie uzasadniony 
interes administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. lit. f RODO); 

e. realizacji wymagań prawnych w zakresie przepisów podatkowych i rachunkowych związanych 
z dokonaną wpłatą (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. c RODO). 

4. Dane osobowe mogą być ujawniane do podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, w tym: 
a. podmiotów wspierających Spółkę w zakresie obsługi technicznej i informatycznej (w tym dostarczenia, 

wdrażania oraz serwisu oprogramowania i serwisu sprzętu informatycznego); 
b. podmiotów świadczących obsługę prawną Spółki; 
c. podmiotów konsultingowych, audytowych i doradczych – w zakresie realizowanych przez te podmioty 

usług na rzecz Spółki; 
d. Miastu Katowice, Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Katowicach. 

5. Dane osobowe nie będą przekazywane przez Spółkę poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). 
6. Dane osobowe będą przechowywane przez Spółkę przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania 

dotyczącego wniosku, a ponadto: 
a. do czasu rozpatrzenia złożonych reklamacji, ewentualnych zastrzeżeń oraz przedawnienia potencjalnych 

roszczeń związanych z przeprowadzonym postępowaniem; 
b. w celach archiwizacyjnych, gdy dotyczy to historii prowadzonej komunikacji, w tym korespondencji, 

jak również udzielanych odpowiedzi na zgłaszane zapytania; 
c. przez okres niezbędny do udokumentowania przez Spółkę przed organami administracji publicznej, 

w tym organem nadzoru w zakresie ochrony danych osobowych, prawidłowości spełnienia obowiązków 
prawnych na nim spoczywających; 

d. przez czas wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności w zakresie 
regulacji podatkowych i rachunkowych. 

7. Spółka zapewnia prawo skorzystania z uprawnień przewidzianych na gruncie RODO, tj. prawa żądania 
dostępu do swoich danych osobowych, prawa ich sprostowania, usunięcia lub żądania ograniczenia 
przetwarzania, prawa do przenoszenia danych, a także prawa wniesienia sprzeciwu na ich przetwarzanie, 
na zasadach i w przypadkach przewidzianych w przepisach RODO. 

8. Każdej osobie przysługuje prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych do organu 
nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

9. Podanie danych osobowych w celach: 
a. skutecznego złożenia wniosku oraz zawarcia umowy, o której mowa w pkt 3 lit. b) jest warunkiem 

jej zawarcia, a niepodanie danych może skutkować brakiem możliwości jej zawarcia; 
b. rozpatrywania reklamacji, ewentualnych zastrzeżeń, dochodzenia ewentualnych roszczeń jest niezbędne 

celem prawidłowego rozpatrzenia przez Spółkę reklamacji, zastrzeżeń lub dochodzenia roszczeń; 
c. w celach wynikających z przepisów prawa, w zakresie uregulowań podatkowych i rachunkowych, 

jest obligatoryjne; 
d. w pozostałych przypadkach jest dobrowolna.  

10. Źródło pochodzenia danych osobowych  
W przypadku, gdy jesteście Państwo osobami zgłoszonymi do wspólnego zamieszkania Państwa dane  (imię, 
nazwisko i PESEL) otrzymaliśmy  za pośrednictwem zgłoszenia dokonanego przez Wnioskodawcę. 

 
 


