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...............................................                                                                                                                                                                     
(miejscowość, data) 

............................................... 
(Imię i nazwisko) 

 
 
............................................... 
 (Adres do korespondencji) 
 
...............................................                                                                                                                                                                                             
(Numer telefonu)   

    
Towarzystwo Budownictwa Społecznego  

                                                                                               „Zieleń Miejska” sp. z o.o. 
ul. Gordziałkowskiego 9, 05-800 Pruszków 

WNIOSEK 

w sprawie odpracowania zadłużenia za najem lokalu mieszkalnego/ zadłużenia z tytułu  

odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego* 

 

I. Dane osobowe wnioskodawcy 

Imię i Nazwisko: ………………………………………………… 

PESEL : …………………………………….……… 

Adres zamieszkania: ……………………………………………… 

Telefon kontaktowy: …………………………………..  

e-mail:............................................................................. 

II. Uzasadnienie wniosku 

Zwracam się z prośbą o umożliwienie odpracowania zadłużenia: z tytułu czynszu i opłat 

eksploatacyjnych za najem lokalu mieszkalnego/odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu 

mieszkalnego* w zasobach TBS „Zieleń Miejska” sp. z o.o. i zobowiązuję się jednocześnie do 

terminowego wpłacania bieżących zobowiązań.  

*zaznaczyć właściwe 
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Przyczyna powstania zaległości: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Propozycja sposobu i terminu odpracowania zadłużenia* 

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

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

Posiadane uprawnienia, umiejętności: 

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

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

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

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

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

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

* w propozycji proszę podać:  

• jakie roboty wnioskodawca chce wykonać w jakich godzinach i w jakim okresie czasowym np. tydzień, 

miesiąc.  

• należy określić czy wnioskodawca będzie odpracowywał zaległości osobiście czy przy udziale pełnoletnich 

osób zamieszkałych w lokalu (podać imię i nazwisko załączyć zgodę tej osoby).  
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III. Deklaracja o dochodach  

1. Deklarację składam za okres: od ……………………………. do …………………………….  

(pełnych trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku)  

2. Oświadczam, że moje gospodarstwo domowe, składa się z następujących osób:  

Osoby pełnoletnie (wskazać ilość osób): ……………………………. 

Osoby niepełnoletnie (wskazać ilość osób): ……………………………. 

Źródło dochodu: ……………………………. 

Wysokość dochodu: ……………………………. 

Razem dochody: …………………………….   

3. Średni dochód z ostatnich 3 miesięcy na 1 członka gospodarstwa domowego wynosi: 

……………………………. zł, tj. miesięcznie ……………………………. zł.  

4. Oświadczam, że powyższe dane podałem/am zgodnie ze stanem faktycznym.  

 

Pruszków, dnia ………………………………………………………. 

(data i podpis) 
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Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

Ja, niżej podpisany zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie cofnięcia niniejszej zgody w 

dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Aby wycofanie zgody było tak łatwe jak jej 

wyrażenie Administrator zapewnia mi dostęp w swojej siedzibie do niniejszego formularza i umożliwia 

złożenie podpisu pod klauzulą „Cofam zgodę na przetwarzanie danych”. 

Wyrażam dobrowolnie i świadomie zgodę na przetwarzanie przez Administratora danych: 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego  „Zieleń Miejska” sp. z o.o. 

ul. Gordziałkowskiego 9, 05-800 Pruszków 

w celu ubiegania się o umożliwienie odpracowania długu wymienionych poniżej moich danych 

osobowych: 

imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, data urodzenia, i inne: 

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

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

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

i poświadczam ten fakt własnoręcznym podpisem pod klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie 

danych”. 

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych 

umieszczonej na drugiej stronie druku niniejszej zgody. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych 

…………………………………………….. 

(Data i własnoręczny podpis) 

Cofam zgodę na przetwarzanie danych 

…………………………………………… 

(Data i własnoręczny podpis) 
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Informacja o przetwarzaniu danych osobowych  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) informujemy, że:                                                        

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Towarzystwo Budownictwa 

Społecznego „Zieleń Miejska” Sp. Z o. o., reprezentowane przez Prezesa; 05-800 

Pruszków, ul. Gordziałkowskiego 9; email: tbszm@tbszm.pl.  

2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw 
związanych z ochroną danych osobowych możecie Państwo kontaktować się z Inspektorem 
Ochrony Danych e-mail: iod@tbszm.com.pl; 

3. Dane pozyskane przez Administratora przetwarzane  będą na podstawie art. 6 ust.1 lit. b oraz 
c  Rozporządzenia w celu realizacji umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą oraz 
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.  

4.  Dane osobowe mogą zostać udostępniane organom nadrzędnym, innym uprawnionym 
podmiotom na podstawie przepisów prawa. Odbiorcami danych mogą być osoby fizyczne lub 
prawne, organy publiczne, jednostki lub inne podmioty, którym zgodnie z przepisami prawa 
ujawnia się dane osobowe niezależnie od tego, czy są stroną trzecią. 

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 
6. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z wymogami prawa, przez okres umożliwiający 

dochodzenie roszczeń przez obie strony umowy.  
7.  Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: 

a. Dostępu do swoich danych osobowych - art.15 Rozporządzenia. 
b. Sprostowania danych osobowych –art. 16 Rozporządzenia. 
c. Żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z 

zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2  - art. 18 
Rozporządzenia. 

d. Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa), gdy uzna, że 
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia. 

8.  Ze względu na fakt, że przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia 

obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), osobom 

których dane są przetwarzane  na tej podstawie, nie przysługuje prawo do: usunięcia danych 

osobowych- art. 17 ust.3 lit. b, d lub e;  przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w 

art. 20 Rozporządzenia; sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. 

9. Dane osobowe nie będą profilowane i nie będą służyły zautomatyzowanemu podejmowaniu 

decyzji. 
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