
Opolskie Towarzystwo Budownictwa  

Społecznego spółka z o. o. w Opolu, 

Nr wniosku 

…………..……….. 

ul. Hallera 9A, 45-867 Opole Data wpływu 

………………….. 

 

 

Wstępny wniosek o najem lokalu mieszkalnego w systemie TBS 
 

 

Wnioskodawca  

Imię i nazwisko  

Adres 

(pobyt stały) 

 

Adres do 

korespondencji 

 

Nr telefonu  

Adres e-mail  

 

 

 Wnioskuję o najem lokalu mieszkalnego dla gospodarstwa domowego składającego się 

z ………….. osób. 

 
  

OŚWIADCZENIE 

 

 Oświadczam, że: 

 
1) nie posiadam, ani żadna z osób przewidzianych do wspólnego zamieszkania w lokalu mieszkalnym nie posiada 

tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego, w dniu zawarcia umowy najmu, 

2) zapoznałem się z regulaminem wynajmowania mieszkań obowiązującym w Opolskim Towarzystwie 

Budownictwa Społecznego spółki z o. o. w Opolu.  

 

…..………..………………………….. 

(data i podpis wnioskodawcy)       .                                     

 

Wniosek jest ważny 24 miesiące od dnia jego złożenia. Wnioskodawca przed upływem 

wyznaczonego terminu musi potwierdzić aktualność podanych we wniosku danych, w 

przeciwnym razie wniosek wygaśnie, a dane zostaną automatycznie usunięte z bazy osób 

ubiegających się o najem mieszkania w zasobie mieszkaniowym Opolskiego Towarzystwa 

Budownictwa Społecznego spółki z o. o. w Opolu 

 

 



Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia 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 uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej 
„RODO”), Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z o. o. w Opolu informuje, że:  

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego 
spółka z o. o. w Opolu, 45-867 Opole, ul. Hallera 9a, 
2) w sprawie ochrony danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się ze specjalistą ds. ochrony danych 
osobowych, pod adresem email: sekretariat@otbs.opole.pl lub numerem telefonu: 77 404 06 40 lub 
pisemnie, na adres siedziby Opolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółki z o. o. w Opolu, 45-
867 Opole, ul. Hallera 9a, 
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą, w celach: 

a) podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz w celu zawarcia i realizacji umowy (podstawa z 
art. 6 ust 1 lit. b) RODO), 

b) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącymi realizacją 
prawnie uzasadnionego interesu Opolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółki z 
o. o. w Opolu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 

c) archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Opolskiego 
Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółki z o. o. w Opolu zabezpieczenia informacji na 
wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),  

d) w celach analitycznych, w tym: lepszego doboru usług do potrzeb klientów, ogólnej 
optymalizacji produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o klientach, 
analizy finansowej, będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Opolskiego 
Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółki z o. o. w Opolu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) 
RODO), 

e) w celu badania satysfakcji klientów będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu 
określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia klientów z produktów i usług 
Opolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółki z o. o. w Opolu (podstawa z art. 6 
ust. 1 lit. f RODO), 

4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą instytucje określone przez przepisy prawa i komisja 
mieszkaniowa, 
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres oczekiwania na przyznanie lokalu 
mieszkalnego w zasobach Opolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółki z o. o. w Opolu, w celu 
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, na czas zgodny z obowiązującymi 
przepisami, a w przypadku prawnie usprawiedliwionych celów administratora do czasu cofnięcia przez 
Panią/Pana zgody.  
6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w 
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
zgody przed jej cofnięciem. 
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 
że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza  RODO, 
8) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obligatoryjne do celów kwalifikacji wniosku,  
9) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem przyjęcia wniosku na listę oczekujących na 
przydział lokalu mieszkalnego, 
10) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 
profilowania, 
11) podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 

 

 

 

          

        ……………………………………. 

          (Podpis wnioskodawcy) 

 

mailto:sekretariat@otbs.opole.pl

