
 

 

Kalisz, dnia ………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………. 
imię, nazwisko wnioskującego,  

…………………………………………………………………………………………. 
adres lokalu/pomieszczenia 

………………………………………………………………………………………….                ……………………………………………………………………… 
telefon kontaktowy, adres e-mail     potwierdzenie wpływu wniosku 

 

Kaliskie Towarzystwo  

Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 

Al. Ks. J. Popiełuszki 3, 62-800 Kalisz 

 

Dotyczy: lokalu mieszkalnego/użytkowego * w Kaliszu przy ul.   …………………………………………………………………… 

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

WNIOSEK O 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

    



 

 

    KLAUZULA INFORMACYJNA: 

1) Administratorem przekazanych we wniosku danych osobowych będzie Kaliskie Towarzystwo 

Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. - siedziba:62-800 Kalisz, ul. Ks. J. Popiełuszki 3. 

2) Dotyczące Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez 

Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o., w tym profilowaniu. 

3) Przysługują Państwu prawa: 

 dostępu do dotyczących mnie danych oraz otrzymania ich kopii, 

 sprostowania (poprawiania) danych, 

 usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO),  

 do ograniczenia przetwarzania danych, 

 do przenoszenia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 20 RODO), 

 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 

 wniesienia skargi do organu nadzorczego, o którym mowa w art. 4 pkt  21 RODO, tj. Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

4) Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o., jako administrator danych osobowych, 

zgodnie z przepisami prawa gospodarczego oraz przepisami właściwymi w sprawach postępowania na 

wypadek zaistnienia określonych prawem roszczeń przechowywał będzie dotyczące Państwa dane 

osobowe związane z realizacją zadania przez okres wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 

1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.  

5) Dotyczące Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione podwykonawcom związanym ze Spółką 

umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. kancelarie radców prawnych, firmy 

informatyczne, biuro rachunkowo-podatkowe.  

6) Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, niemniej jest warunkiem koniecznym w 

związku z jego realizacją  

7) Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z 

którym można skontaktować się:  

 telefonicznie: 62 766 43 60 

 pocztą tradycyjną: na adres Kaliskie TBS Spółka z o.o., Al. Ks. J. Popiełuszki 3, 62-800 Kalisz 

 pocztą elektroniczną: na adres e-mail: lokator@tbs.kalisz.pl 

 osobiście: w siedzibie Spółki, 

8) Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych we wniosku danych kontaktowych w związku z jego 

realizacją. 

 

…………………………………………………………. 

         Data i podpis składającego wniosek 

 


