
Nr wniosku ……………… 

Dzień i godzina złożenia wniosku…………………….. 

Wypełnia GTBS 

 

WNIOSEK 

o zawarcie umowy w sprawie partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego 

wchodzącego w zasób realizowanej przez Gminne Towarzystwo Budownictwa 

Społecznego Sp. z o.o. inwestycji  pn. „Budowa Kompleksu 5 budynków mieszkalnych 

wielorodzinnych na wynajem przy ul. Jana Długosza w Lesznie” 

 

Wnioskodawca: 

Ja niżej podpisana/y ....…………………….…………………………………………………… 

legitymująca/y się dowodem osobistym seria i numer ………………………………………… 

wydanym przez ………………………………………………… w dniu ...……………………  

numer PESEL ……………………………………………………………….…………………..  

 

Wnioskuję o zawarcie z Zarządem GTBS Sp. z o.o. umowy partycypacji w kosztach budowy 

lokalu mieszkalnego zlokalizowanego w Lesznie przy ul. Jana Długosza (nr działki 1/50 i 3/3, 

arkusz mapy 36 i 38, obręb 0002 Leszno) 

Nr budowlany budynku ……………..litera ……… kondygnacja (piętro) …………  

o powierzchni ………… m2. 

 

Deklaruję, że będę partycypować w kosztach budowy wskazanego mieszkania w wysokości 

nieprzekraczającej 30 %1 kosztów budowy tego lokalu mieszkalnego. 

Deklaruję wniesienie partycypacji w pełnej planowanej wartości dla wskazanego lokalu 

w terminie określonym w warunkach partycypacji, zarazem oświadczam, że jest mi znana 

wysokość kwoty partycypacji przypadająca na 1 m2 powierzchni mieszkania. 

 

Zobowiązuję się na wezwanie GTBS Sp.  z o.o. zawrzeć przedmiotową umowę i  przed dniem 

podpisania umowy Partycypacji dokonać pierwszej wpłaty, kwoty w wysokości 1000,00 

złotych (jeden tysiąc złotych) tytułem opłaty manipulacyjnej na numer rachunku bankowego:  

Alior Bank S.A. 70 2490 0005 0000 4600 3327 1524, jednocześnie przyjmuję do wiadomości, 

że w przypadku braku podpisania umowy Partycypacji z mojej winy wpłacona kwota  

w wysokości 1000,00 złotych (jeden tysiąc złotych) nie podlega zwrotowi. 

 

 
1 do wysokości określonej w Ustawie z dnia 26 października 1995 o społecznych formach rozwoju 

mieszkalnictwa Art. 29a. 2. 



Oświadczam, że zapoznałam/em się z: 

a) REGULAMINEM zawierania umów partycypacji oraz najmu lokali mieszkalnych 

budowanych na zasadach partycypacji w zasobach Gminnego Towarzystwa 

Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Lesznie, 

b) warunkami dotyczącymi zasad udziału finansowego w kosztach przedsięwzięcia 

inwestycyjno-budowlanego, 

c) projektowaną lokalizacją wybranego budynku i lokalu mieszkalnego, 

d) projektowanym układem funkcjonalnym osiedla, 

e) projektowanym układem funkcjonalnym mieszkania, 

f) planowanym standardem wykończenia i wyposażenia lokalu. 

Informuję, że będąc Partycypantem jako najemcę ww. lokalu mieszkalnego wskażę: 

 - Siebie  

 - Inną osobę z rodziny 

 - Inną osobę niespokrewnioną 

a liczba osób zgłoszona do wspólnego zamieszkania będzie wynosiła ………….. 

Oświadczam, że przyszły najemca wyraża zainteresowanie dopłatami do czynszu z programu 

rządowego „Mieszkanie na start”          TAK  /   NIE     

 

………………………….. 

Podpis wnioskodawcy 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem systemu SMS 

oraz poczty elektronicznej (e-mail) w sprawach związanych ze złożonym wnioskiem 

i czynnościami związanymi z zawarciem umowy partycypacji. 

 

– nr telefonu kontaktowego ……………………………………………………… 

 

– adres kontaktowy email: ……………………………………………………….. 

Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie podanych danych osobowych i kontaktowych 

na potrzeby przetwarzania i realizacji niniejszego wniosku. 

 

……………………….. 

Podpis wnioskodawcy 

Załącznik nr 1: RODO 

  



Załącznik nr 1: RODO 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

WS. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH KONTRAHENTA SPÓŁKI 
 

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) Nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. 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 jako „Rozporządzenie”) informujemy, że Gminne Towarzystwo 

Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie (dalej jako „Spółka”) przetwarza Pani/Pana dane 

osobowe jako kontrahenta Spółki na n/w zasadach: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z 

o.o. z siedzibą w Lesznie adres: ul. Leszczyńskich 42, 64-100 Leszno, dane kontaktowe Spółki: nr telefonu: 

531 825 698, (e-mail: sekretariat@gtbs.leszno.pl). Przedstawicielem Administratora jest Prezes Zarządu 

Spółki – Pan Wiesław Wilczkowiak, z którym można skontaktować się telefonicznie pod numerem: 531 825 

698; pocztą elektroniczną pod adresem e-mail: sekretariat@gtbs.leszno.pl. 

2. Spółka przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach: 

a) podjęcia, na Pani/Pana żądanie, działań zmierzających do zawarcia z Panią/Panem umowy (podstawa 

prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia), 

b) wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia), 

c) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Spółce w związku z prowadzeniem przez nią 

działalności oraz realizacją zawartej umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia), 

d) ustalenia, dochodzenia lub obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 

1 lit. f) Rozporządzenia); 

3. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w celach podanych w punkcie 2, dane te mogą 

być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych. Odbiorcami mogą być: podmioty 

upoważnione do odbioru danych na podstawie odrębnych przepisów prawa i w zakresie dozwolonym przez 

odrębne przepisy prawa, podmioty przetwarzające udostępnione dane osobowe w imieniu Spółki na podstawie 

umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartej ze Spółką (operatorzy pocztowi, 

przewoźnicy, firmy świadczące usługi księgowe, techniczno-informatyczne, itp.) oraz niektóre osoby 

wykonujące zawody regulowane. 

4. Udostępnione dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 2 celów, tj.: 

a) w zakresie działań zmierzających do zawarcia umowy lub w celu jej wykonania – przez czas trwania 

umowy, a po jej zakończeniu w zakresie niezbędnym ze względu na obowiązujące przepisy prawa – przez 

czas określony tymi przepisami, 

b) w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Spółce ze względu na realizację umowy – 

przez okres wypełnienia tych obowiązków przez Spółkę, określony właściwymi przepisami (w tym 

podatkowymi i rachunkowymi); 

c) w zakresie ustalenia, dochodzenia albo obrony roszczeń, w tym wynikających z rękojmi oraz gwarancji 

– przez okres niezbędny dla takiego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; 

5. W związku z przetwarzaniem przez Spółkę Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu, w granicach 

określonych przepisami Rozporządzenia oraz obowiązującego prawa polskiego: prawo do żądania dostępu do 

treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia 

przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia 

danych. 

6. Informacje stanowiące Pani/Pana dane osobowe wykorzystywane są przez Spółkę na potrzeby zawieranej 

umowy. Podanie Spółce danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych osobowych 

spowoduje brak możliwości zawarcia umowy oraz realizacji obowiązków prawnych, którym podlega Spółka. 

7. W razie uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 

przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. 

8. Spółka nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego (poza Unię Europejską 

lub Europejski Obszar Gospodarczy) lub do organizacji międzynarodowych. 

9. Spółka nie przetwarza ani nie zamierza przetwarzać w przyszłości Pani/Pana danych osobowych przy pomocy 

tzw. „profilowania” (tj. zautomatyzowanego podejmowania decyzji dokonywanego na podstawie danych 

osobowych przetwarzanych w związku z zawartą umową). 

10. Przetwarzane Pani/Pana dane osobowe są adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co jest niezbędne 

ze względu na cele, dla których są przetwarzane. Przetwarzanie odbywa się w takim zakresie, że nie powoduje 

wysokiego ryzyka naruszenia Pana/Pani praw lub wolności osobistych. 

 

Przyjmuję do wiadomości przedstawione informacje o przetwarzaniu moich danych osobowych w celach, 

które zawiera w/w informacja. 

 

               ………………………………………………… 
(data i czytelny podpis kontrahenta) 
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