
 
 

 
 

* Niepotrzebne skreślić 

 
Nr zgłoszenia ………                                                                                         Data wpływu do spółki ………………………….. 

 

 
 

ZGŁOSZENIE CHĘCI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE ”MIESZKANIE PLUS”  
REALIZOWANYM PRZEZ GMINĘ BOGUCHWAŁA WE WSPÓŁPRACY  

Z TOWARZYSTWEM BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O. W BOGUCHWALE 
 
 

1. Imię i nazwisko Wnioskodawcy 

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

2. Data urodzenia 

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

3. Adres zameldowania 

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

4. Adres zamieszkania 

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

5. Adres do korespondencji …………………………………………………………………………………………… 

telefon ………………………………………………………… email ……………………………………………… 

6. Ilość osób zgłaszanych do wspólnego zamieszkania …………………………………………………………... 

7. Posiadam/nie posiadam* tytuł prawny do lokalu mieszkalnego/nieruchomości*. 

8. Jakim mieszkaniem jest Pan/Pani zainteresowany/a 

40 m2   50 m2     60 m2 

 

 

  

 

…………………………………… 
(podpis) 

 

 

Zastrzeżenie: 

1. Złożenie niniejszej chęci uczestnictwa w programie nie rodzi żadnych zobowiązań po żadnej ze stron w szczególności  

po stronie Gminy Boguchwała i TBS sp. z o.o.  

2. Złożenie niniejszej chęci uczestnictwa nie uprawnia do formułowania żadnych roszczeń w stosunku do Gminy Boguchwała 

i TBS sp. z o.o. 

3. Zgłoszenie chęci uczestnictwa nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. 

4. W przypadku ogłoszenia naboru wniosków, osoba składająca chęć uczestnictwa w Programie zostanie poinformowana  

o rozpoczęciu procedury i zostanie zaproszona do udziału w postępowaniu. 



RODO 

Zgodnie z art. 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (tj. RODO) TBS 

informuje, że: 

a) Administratorem danych osobowych Kandydatów przetwarzanych w ramach realizacji niniejszego zgłoszenia jest 
Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Boguchwale Spółka z o.o. z siedzibą w Boguchwale, ul. M. Reja 
3/U1, kod 36-040, adres e-mail: sekretariat@tbsboguchwala.pl, tel: 17 740 34 14. 

b) Dane osobowe Kandydatów przetwarzane będą w celu realizacji zawarcia umowy oraz dochodzenia 
ewentualnych roszczeń stron z nią związanych, na podstawie art. 6 ust 1 lit. b i art. 6 ust 1 lit. f RODO. 

c) Odbiorcami danych osobowych Kandydatów będą : 
- dostawcy usług informatycznych; 

- podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 

d) Dane osobowe Kandydatów będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zawarcia umów, realizacji 
obowiązków podatkowych i ewentualnych roszczeń stron. 

e) Kandydatów posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, w granicach określonych w przepisach prawa; 

f) Kandydat posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. 

g) Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, lecz brak ich podania uniemożliwia zawarcie i realizację 
umowy. 
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