WNIOSEK – wersja VIII.2022 r.
o wynajem lokalu mieszkalnego
w ramach Oświęcimskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.
Stare Stawy

Miasto

Poddasze

I. Dane wnioskodawcy.
- nazwisko i imię ...................................................................................................................………………………..
- adres do korespondencji .....................................................................................................………………………..
- telefon .................................................................. e-mail: ……………………………………………………...…..
Korespondencja wysyłana przez OTBS Sp. z o.o. do Wnioskodawcy ma być wysłana na:

□

adres do korespondencji

□

e-mail

- ilość członków rodziny /oprócz wnioskodawcy/ zgłoszonych do wspólnego zamieszkania w mieszkaniu OTBS
( nazwisko i imię )
1

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

2

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

3

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

4

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

5

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

6

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

Proszę o wynajęcie mieszkania
1 pokojowego

2 pokojowego
3 pokojowego
4 pokojowego

□
□
□
□

Oświadczam, że spełniam kryteria finansowe do wynajęcia oraz nie posiadam, i inne osoby zgłoszone do wspólnego
zamieszkania nie posiadają na dzień objęcia lokalu tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego w tej samej
miejscowości.
…………………………………
podpis wnioskodawcy

II. Dane o dotychczasowym mieszkaniu.
- mieszkanie stanowi własność:
komunalną

spółdzielczą

zakładową

prywatną

OTBS

- mieszkanie jest lokalem samodzielnym wnioskodawcy :

tak

nie

III. Dane dotyczące dochodu gospodarstwa domowego.
miejsce pracy:
1

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

2

………………………………………………………………………………………………………………………

3

………………………………………………………………………………………………………………………

Oświadczam, że dochody gospodarstwa domowego (średnie miesięczne wynagrodzenie netto w poprzednim kwartale
20___ r.) wynoszą:
Razem ....................................................
Wyjaśnienie dotyczące dochodu gospodarstwa domowego.
Dochód gospodarstwa domowego na dzień zawarcia umowy najmu nie może przekraczać 1,3 przeciętnego wynagrodzenia
miesięcznego brutto w gospodarce narodowej w województwie na terenie którego położony jest lokal mieszkalny, ogłoszonego przed
dniem zawarcia umowy najmu więcej niż:
•

20% w jednoosobowym gospodarstwie domowym,

•

80% w dwuosobowym gospodarstwie domowym,

•

dalsze 40% na każdą dodatkową osobę w gospodarstwie domowym o większej liczbie osób.

Dla ogłoszonego obwieszczenia z dnia 18.11.2021 r. maksymalne przeciętne wynagrodzenie w województwie małopolskim wynosi:
•

1 osobowe gospodarstwo domowe - max dochód

8 090,69 zł.

•

2 osobowe gospodarstwo domowe - max dochód

12 136,04 zł.

•

3 osobowe gospodarstwo domowe - max dochód

14 832,93 zł.

•

4 osobowe gospodarstwo domowe - max dochód

17 529,83 zł.

•

5 osobowe gospodarstwo domowe - max dochód

20 226,73 zł.

Określa się także minimalny poziom dochodów dla gospodarstwa domowego osób starających się o przydział mieszkania w OTBS w
wysokości:
•

1 osobowe gospodarstwo domowe - min dochód

2 350,00 zł.

•

2 osobowe gospodarstwo domowe - min dochód

3 500,00 zł.

•

3 osobowe gospodarstwo domowe - min dochód

4 350,00 zł.

•

4 osobowe gospodarstwo domowe - min dochód

5 100,00 zł.

•

5 osobowe gospodarstwo domowe - min dochód

5 950,00 zł.

……………………..

…………………………………..

data

podpis wnioskodawcy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wskazanych we wniosku o najem lokalu w celu rozpatrzenia jego rozpatrzenia przez
Oświęcimskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.

…………………………………..

podpis wnioskodawcy

Klauzula informacyjna
Administratorem Państwa danych osobowych (dalej jako: „Administrator") jest Oświęcimskie Towarzystwo Budownictwa
Społecznego Sp. z o. o. z siedzibą Plac Słoneczny 4/1 32-600 Oświęcim, NIP 5492054500, REGON 357118653, KRS
0000086315, Telefon: 33 486 95 72, tel. 33 445 42 75, tel. 33 844 40 64, tel. 33 841 17 18, fax 33 445 42 71, strona internetowa:
www.otbs.eu, e-mail: sekretariat@otbs.eu.
DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH
We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora danych można uzyskać
informację, kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych – Tomasz Gryzowski, za pośrednictwem poczty elektronicznej,
przesyłając informację na adres e-mail: tomaszgryzowski@outlook.com oraz listownie i osobiście pod adresem siedziby
Administratora danych.
CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Państwa dane osobowe wskazane we wniosku o wynajem lokalu mieszkalnego wykorzystywane są w celu rozpatrzenia wniosku
oraz wydania decyzji.
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa związany z archiwizacją zgodnie z
instrukcją archiwalną.
ODBIORCY DANYCH
Dostęp do danych będą miały osoby pracujące i współpracujące z Administratorem danych w zakresie realizacji na Państwa rzecz
usług oraz podmioty realizujące usługi prawno-finansowe na rzecz Administratora danych – każdorazowo będą zawierane
wówczas umowy powierzenia. Państwa dane w przypadkach ściśle określonych przepisami prawa mogą zostać ujawnione poprzez
przesłanie uprawnionym podmiotom.
PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA OBSZAR EOG
Administrator danych nie zamierza przekazywać Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. obszar
obejmujący kraje Unii Europejskiej, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa dotyczące danych osobowych: dostępu do danych osobowych, ich
sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych,
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem wniesienia skargi do organu nadzorczego.
PODSTAWA PODANIA DANYCH OSOBOWYCH
Podstawa prawna przetwarzania danych wynika w szczególności z ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.
INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI
Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również profilowane.

