
 
………………………………………………                 Gostynin, dn. …………..………..… 

(imię i nazwisko) 

…………………………………………...... 

……………………………………………… 
(adres zamieszkania) 

………………………………………………. 
(telefon kontaktowy) 
 
 
 

 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 

 Ja, niżej podpisany/a  ………………………………………………………. oświadczam, iż zgłaszam chęć zaspokojenia 

potrzeb mieszkaniowych poprzez nabycie lokalu mieszkalnego: 

 na prawach własności z udziałem w gruncie, 

 czynszowego z możliwością wykupu na własność po upływie 5 lat z udziałem w gruncie, 

 czynszowego o statusie MTBS podlegającego regulacji ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych 
formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz.U. 1995 Nr 133  
poz. 654). 

 
Lokal mieszkalny powinien posiadać ………………… m2 powierzchni użytkowej i składać się z 

 …………… pokoi. 

 

Informacyjnie podaje, że: 

 jestem / nie jestem mieszkańcem miasta Gostynina* 
 pracuje / nie pracuje na terenie miasta Gostynina* 

Aktualnie rodzina składa się z ………………. osób, w tym  …………….… dzieci. 

  

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  zawartych w niniejszym wniosku dla potrzeb związanych ze 
statutową działalnością  MTBS w Gostyninie Sp. z o. o. w szczególności  w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych zgodnie    
z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r.  r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 ,  poz. 1000) oraz Rozporządzenia 
RODO i potwierdzam zapoznanie się z poniższą klauzulą informacyjną. 

 

 Wyrażam zgodę na kontakt ze strony MTBS w Gostyninie Sp. z o. o. w przypadku wystąpienia możliwości zaspokojenia potrzeb 
mieszkaniowych lub rozpoczęcia realizacji działań inwestycyjnych przez Spółkę. 

 

……………………………………………………………….. 
(podpis wnioskodawcy)  

 

 
 
* niepotrzebne skreślić 

Miejskie Towarzystwo Budownictwa 
Społecznego w Gostyninie Sp. z o. o. 
Ul. Bierzewicka 14a 
09-500 Gostynin 
Tel: (24) 235 35 72 
Fax: (24) 235 24 83 
E-mail: mtbs@mtbsgostynin.pl 
 



 
 

Klauzula informacyjna  
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchy-
lenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych – dalej zwanym RODO, Dz. Urz. UE L 
119, s. 1), informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Gostyni-
nie Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą: ul. Bierzewicka 14a, 09-500 Gostynin, adres do korespon-
dencji: Bierzewicka 14a,, 09-500 Gostynin. 

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych w osobie Pawła Modrzejewskiego. Kontakt w sprawie ochrony 
danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: inspektor@kiodo.pl. 

3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:  
art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody. 

4. Celem przetwarzania danych osobowych przez Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Gostyninie 
Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością jest zebranie informacji na temat potrzeb mieszkaniowych mieszkań-
ców oraz osób pracujących na terenie miasta Gostynin w celu przyszłej realizacji zadań statutowych 

5. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. 
6. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub wnie-

sienia sprzeciwu, jak również prawo do żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Państwa danych, a 
także do ich przenoszenia, prawo wycofania zgody w każdym momencie bez wpływu na zgodność z prawem prze-
twarzania, jakiego dokonano przed wycofaniem tej zgody.   

7. Administrator informuje, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres maksymalnie 3 lat lub do 
momentu wycofania zgody.  

8. Jeżeli Pani/Pan uzna, że dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, ma Pan/Pani prawo 
wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

9. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być współpracujące z nami firmy (np. informatyczne, kurierskie itp.) 
a także uprawnione do tego jednostki administracyjne i urzędy.  

10. Państwa dane nie będą podlegały profilowaniu i nie będą przekazywane do państw trzecich  


