
 

 

…………………………………..          Kalisz……………………………… 

     (imię i nazwisko) 

……………………………………… 

………………………………………       

(adres korespondencyjny) 

……………………………..……… 

    (numer telefonu) 

         

Niniejszym wypowiadam umowę najmu zawartą w dniu………………….….. roku 

lokalu przy  ul……………………………………………..……………………..……………………   

(adres lokalu będącego przedmiotem umowy najmu) 

ze skutkiem na dzień …………………………. roku. 

W związku z powyższym wnoszę o rozliczenie kaucji wpłaconej tytułem zawarcia powyższej umowy 

i potrącenie z niej wszelkich opłat związanych z najmem lokalu oraz zwrot wyliczonej kwoty na 

wskazany poniżej rachunek bankowy: 

Bank………………………………………… Numer rachunku bankowego: 

  -     -     -     -     -     -     

 

Jednocześnie jako partycypant *: 

 nie wskazuję nowego najemcy wnosząc o zwrot partycypacji na podany powyżej numer 

rachunku bankowego; 

 wskazuję nowego najemcę : 

Imię i nazwisko…………………………………………………………........................................... 

Adres zamieszkania………………………………………………………......................................      

legitymujący się dowodem osobistym seria ……… numer…………..…… oraz posiadający 

numer PESEL ……………….……..  

Numer telefonu kontaktowego wskazanej osoby .………………………….……. 

 

 

* niewłaściwe skreślić 

 



 

 

Wraz z najemcą będą zamieszkiwać: 

 

IMIĘ I NAZWISKO NUMER PESEL STOPIEŃ POKREWIEŃSTWA 

   

   

   

   

   

   

 

Przyjmuję do wiadomości, że: 
 Administratorem danych osobowych zawartych w niniejszym oświadczeniu jest Kaliskie Towarzystwo Budownictwa 

Społecznego Spółka z o.o. - siedziba: 62-800 Kalisz, ul. Ks. J. Popiełuszki 3. Zawarte w oświadczeniu dane osobowe 

będą przetwarzane przez Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. wyłącznie w celach 

określonych w ustawie z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego 

(t.j. Dz. U. z 2018.1020 ze zm.) oraz w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, 

poz. 734 ze zm.) 

 Dane te nie będą udostępniane przez administratora danych osobowych odbiorcom danych w rozumieniu - 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 - Dziennik Urzędowy UE L 119 

- RODO) 

 Osobom, których dane zawarto w niniejszym oświadczeniu, przysługuje prawo wglądu do treści podanych w formularzu 

informacji i ich poprawiania. 

 

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

  data i podpis Najemcy 

  

 

 

 

 

 


