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Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.  
67-200 Głogów, ul. Piotra Skargi 8 
NIP 693-18-15-084, Regon 390626869 

     

Data wpływu ……………………………… 

Podpis osoby przyjmującej ………………. 

  
 
 

 
ZGŁOSZENIE ZMIANY ILOŚCI OSÓB 

 
1. Imię i nazwisko najemcy                                              2.    Imię i nazwisko współnajemcy  

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

    

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

 (adres zamieszkania)                              (adres zamieszkania) 

 

tel. kom*.  …………………………………………  tel. kom*. ………………………………………… 

adres e-mail*  …………………………………………   adres e-mail* …………………………………………  

      

 

Oświadczam, że od dnia …………….………….. pod wyżej wymienionym adresem: 

    zamieszkuje                nie zamieszkuje 

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

tel. kom*. …………………………………………………………… 

UZASADNIENIE 

    narodziny dziecka 
    zgon 
    nowy lokator 
    inne: ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

  Wnoszę o aneks do umowy najmu w § 2 pkt 4. 
 
 
Proszę o korektę naliczeń za wywóz nieczystości. 
 
 
 
 
          …………………………………………….… 

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

    (czytelny podpis najemcy i współnajemcy)                  (czytelny podpis osoby zgłoszonej/rodzic lub opiekun prawny) 

 

 

* dane nieobligatoryjne, ale ułatwiające kontakt 
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Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenie 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) informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz  
o przysługujących prawach z tym związanych. 
1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Towarzystwo Budownictwa Społecznego  
Sp. z o.o.  w Głogowie ul. Piotra Skargi 8, 67-200 Głogów tel. 76 833 41 18,  
e-mail: sekretariat@tbsglogow.pl 
2.Jeśli ma Pani/Pan pytanie dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych, a także 
przysługujących uprawnień, może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą 
adresu e-mail: iodo@tsbglogow.pl lub telefonicznie tel. 76 833 41 18. 
3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do: 
a) rozpatrzenia złożonego wniosku oraz w celach kontaktowych związanych z w/w wnioskiem - podjęcia 
czynności przed zawarciem umowy - art.6 ust. 1 lit. b RODO  
b) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art.6 ust.1 lit. c RODO), zgodnie  
z obowiązującymi przepisami, w szczególności: ustawą o niektórych formach popierania budownictwa 
mieszkaniowego, ustawą o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu 
Cywilnego   
c) art. 6 pkt. 1 lit. a RODO - Osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych 
osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów – zgoda dotyczy numeru telefonu i adresu e-
mail 
4. Podanie danych osobowych jest niezbędne, w zakresie jakim przesłankę przetwarzania danych 
osobowych stanowi umowa lub przepisy prawa. Konsekwencją niepodania danych osobowych może być 
uniemożliwienie Administratorowi realizacji celów wskazanych w pkt. 3. 
5.Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych będą: podmioty uprawnionym przepisami prawa, podmioty 
przetwarzające dane w imieniu administratora danych. 
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z JRWA w TBS Sp. z o.o. 
7.W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu następujące uprawnienia: 
a) prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, 
b) prawo żądania sprostowania (poprawienia lub uzupełnienia) danych osobowych – w przypadku, gdy dane 
są nieprawidłowe lub niekompletne, 
c) prawo żądania usunięcia lub ograniczyć przetwarzania danych osobowych, 
d) prawo do przenoszenia danych osobowych. 
e) prawo do cofnięcia zgody dotyczącej numeru telefonu i adresu e-mail w dowolnym momencie bez 
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem. 
f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 
8. Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego, ani też nie służą 
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 
 
 
Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminami obowiązującymi w Towarzystwie Budownictwa 
Społecznego Sp. z o.o. w Głogowie. 
 
Oświadczam, że nie posiadam tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego na terenie Gminy Miejskiej 
Głogów.  
 

Oświadczam, że znane mi są przepisy Ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach 

popierania budownictwa mieszkaniowego (Dziennik Ustaw z 2000r. Nr 98 poz. 1070  z późn. zm.) 

oraz Regulamin najmu mieszkań w budynkach TBS Sp. z o.o. w Głogowie. 

 
 
 
 

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

(czytelny podpis osoby zgłoszonej/rodzic lub opiekun prawny)  
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