
                                              Załącznik nr 4 do wniosku           

Zgoda  

wnioskodawcy  na przetwarzanie danych osobowych,  

w tym danych „szczególnych kategorii” 

 

Czy wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach 

TBS sp. z o.o., z siedzibą w Suwałkach, ul. Wigierska 32, 16-400 Suwałki  danych 

osobowych w celu rozpatrzenia wniosku o zakwalifikowanie do zawarcia przedwstępnej 

umowy sprzedaży lokalu mieszkalnego w formie aktu notarialnego oraz umowy najmu tego 

lokalu położonego w Suwałkach przy ul. Pułaskiego (działka nr 22156/2) w ramach 

inwestycji realizowanej przez Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o., 

które przekazałaś nam we wniosku. 

Prosimy, wyraźnie potwierdź, że zgadzasz się, abyśmy przetwarzali podane przez Ciebie 

dane, o których mowa wyżej: 

 

 

, zgadzam się na to, abyście przetwarzali podane przeze mnie dane, o których 

mowa wyże w powyżej wskazanych celach. 

 

                  ……………………………………. 

                       (data, czytelny podpis wnioskodawcy) 

 

Czy wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych szczególnych* ……………………………....... 

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

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

 

Ponieważ dane szczególnych kategorii* w tym dotyczące zdrowia/inne chronione są 

szczególnie, musimy prosić Cię o wyrażenie wyraźnej zgody na ich przetwarzanie.  

Prosimy, wyraźnie potwierdź, że zgadzasz się, abyśmy przetwarzali podane przez Ciebie 

dane, o których mowa wyżej: 

 

 

, zgadzam się na to, abyście przetwarzali podane przeze mnie dane szczególnych 

kategorii, w powyżej wskazanych celach. 

 

 

                  ……………………………………. 

                          (data, czytelny podpis wnioskodawcy) 

 

* Dane szczególnych kategorii to dane ujawniając: pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, 

przekonania religijne lub światopoglądowe przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, dane 

biometryczne wykorzystywane do identyfikacji, dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej,                    

o których mowa w art. 9 RODO (czyli 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) Jeżeli organizacja zbiera kilka zgód dotyczących rożnych celów przetwarzania, zgody te 

muszą zostać wyrażone osobno. Niedozwolone jest zbiorcze uzyskiwanie zgód. 



                                              Załącznik nr 4 do wniosku           

Zgoda   

osoby pełnoletniej tworzącej wspólne gospodarstwo domowe wnioskodawcy 

 na przetwarzanie danych osobowych 

 

Czy wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach 

TBS sp. z o.o., z siedzibą w Suwałkach, ul. Wigierska 32, 16-400 Suwałki  danych 

osobowych w celu rozpatrzenia wniosku o zakwalifikowanie do zawarcia przedwstępnej 

umowy sprzedaży lokalu mieszkalnego w formie aktu notarialnego oraz umowy najmu tego 

lokalu położonego w Suwałkach przy ul. Pułaskiego (działka nr 22156/2) w ramach 

inwestycji realizowanej przez Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o., 

które zostały nam podane we wniosku. 

Prosimy, wyraźnie potwierdź, że zgadzasz się, abyśmy przetwarzali podane nam we wniosku 

Twoje dane osobowe. 

 

 

, zgadzam się na to, abyście przetwarzali podane we wniosku Moje dane osobowe                      

o których mowa wyżej w powyżej  wskazanych celach. 

 

 

                  ……………………………………. 

                             (data, czytelny podpis osoby   

             pełnoletniej tworzącej wspólne  

        gospodarstwo domowe wnioskodawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                              Załącznik nr 4 do wniosku           

 

 

Zgoda  

rodzica/opiekuna na przetwarzanie danych osobowych niepełnoletnich dzieci 

 

Czy wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach 

TBS sp. z o.o., z siedzibą w Suwałkach, ul. Wigierska 32, 16-400 Suwałki  danych 

osobowych dzieci w celu rozpatrzenia wniosku o zakwalifikowanie do zawarcia 

przedwstępnej umowy sprzedaży lokalu mieszkalnego w formie aktu notarialnego oraz 

umowy najmu tego lokalu położonego w Suwałkach przy ul. Pułaskiego (działka nr 22156/2) 

w ramach inwestycji realizowanej przez Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS 

sp. z o.o., które zostały nam podane we wniosku. 

Prosimy, wyraźnie potwierdź, że zgadzasz się, abyśmy przetwarzali podane nam we wniosku 

dane osobowe Twoich dzieci. 

 

 

, zgadzam się na to, abyście przetwarzali podane we wniosku dane osobowe Moich 

dzieci o których mowa wyżej w powyżej  wskazanych celach. 

 

 

                  ……………………………………. 

                           (data, czytelny podpis rodzica lub 

                     opiekuna ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                              Załącznik nr 4 do wniosku           

Zgoda   

poręczyciela na przetwarzanie danych osobowych 

 

Czy wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach 

TBS sp. z o.o., z siedzibą w Suwałkach, ul. Wigierska 32, 16-400 Suwałki  danych 

osobowych w celu rozpatrzenia wniosku o zakwalifikowanie do zawarcia przedwstępnej 

umowy sprzedaży lokalu mieszkalnego w formie aktu notarialnego oraz umowy najmu tego 

lokalu położonego w Suwałkach przy ul. Pułaskiego (działka nr 22156/2) w ramach 

inwestycji realizowanej przez Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o., 

które zostały nam podane we wniosku. 

Prosimy, wyraźnie potwierdź, że zgadzasz się, abyśmy przetwarzali podane nam we wniosku 

Twoje dane osobowe. 

 

 

, zgadzam się na to, abyście przetwarzali podane we wniosku Moje dane osobowe                      

o których mowa wyżej w powyżej  wskazanych celach. 

 

 

                  ……………………………………. 

                         (data, czytelny podpis poręczyciela) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                              Załącznik nr 4 do wniosku           

Klauzula  

informacyjna dla wnioskodawcy 

 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  (Dz. Urz. UE L 119/1 Z 4.5.2016 r.), dalej RODO, 

informuję, że: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Budynków Mieszkalnych               

w Suwałkach TBS sp. z o.o. z ul. Wigierska 32, 16-400 Suwałk, reprezentowaną przez 

Jarosława Lebiediew – Prezesa Zarządu, 

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku o 

zakwalifikowanie do zawarcia przedwstępnej umowy sprzedaży lokalu mieszkalnego                

w formie aktu notarialnego oraz umowy najmu tego lokalu położonego w Suwałkach przy 

ul. Pułaskiego (działka nr 22156/2) w ramach inwestycji realizowanej przez Zarząd 

Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o.,  

3) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie  z obowiązującym w Zarządzie 

Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o. Jednolitym Rzeczowym Wykazem 

Akt,  

4) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 

sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodności   

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 

5) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

gdy uzna Pani/Pan, żę przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 

przepisy RODO, 

6) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem rozpatrzenia wniosku                                 

o zakwalifikowanie do zawarcia przedwstępnej umowy sprzedaży lokalu mieszkalnego                

w formie aktu notarialnego oraz umowy najmu tego lokalu położonego w Suwałkach przy 

ul. Pułaskiego (działka nr 22156/2) w ramach inwestycji realizowanej przez Zarząd 

Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o.,  

 

 

Suwałki, dnia ………………………….       

        ………………………….… 

          (data i podpis wnioskodawcy) 

 

 

 

 



                                              Załącznik nr 4 do wniosku           

Klauzula  

informacyjna dla osoby tworzącej wspólne gospodarstwo z wnioskodawcą 

 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  (Dz. Urz. UE L 119/1 Z 4.5.2016 r.), dalej RODO, 

informuję, że: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Budynków Mieszkalnych               

w Suwałkach TBS sp. z o.o. z ul. Wigierska 32, 16-400 Suwałk, reprezentowaną przez 

Jarosława Lebiediew – Prezesa Zarządu, 

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku o 

zakwalifikowanie do zawarcia przedwstępnej umowy sprzedaży lokalu mieszkalnego                

w formie aktu notarialnego oraz umowy najmu tego lokalu położonego w Suwałkach przy 

ul. Pułaskiego (działka nr 22156/2) w ramach inwestycji realizowanej przez Zarząd 

Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o.,  

3) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie  z obowiązującym w Zarządzie 

Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o. Jednolitym Rzeczowym Wykazem 

Akt,  

4) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 

sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodności   

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 

5) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

gdy uzna Pani/Pan, żę przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 

przepisy RODO, 

6) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem rozpatrzenia wniosku                                 

o zakwalifikowanie do zawarcia przedwstępnej umowy sprzedaży lokalu mieszkalnego                

w formie aktu notarialnego oraz umowy najmu tego lokalu położonego w Suwałkach przy 

ul. Pułaskiego (działka nr 22156/2) w ramach inwestycji realizowanej przez Zarząd 

Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o.,  

 

 

Suwałki, dnia ………………………….   ……………………………….… 
                      (data, czytelny podpis osoby   

                   pełnoletniej tworzącej wspólne  

            gospodarstwo domowe wnioskodawcy) 

 

 



                                              Załącznik nr 4 do wniosku           

Klauzula  

informacyjna rodzica/opiekuna niepełnoletniego dziecka 

 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  (Dz. Urz. UE L 119/1 Z 4.5.2016 r.), dalej RODO, 

informuję, że: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Budynków Mieszkalnych               

w Suwałkach TBS sp. z o.o. z ul. Wigierska 32, 16-400 Suwałk, reprezentowaną przez 

Jarosława Lebiediew – Prezesa Zarządu, 

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku o 

zakwalifikowanie do zawarcia przedwstępnej umowy sprzedaży lokalu mieszkalnego                

w formie aktu notarialnego oraz umowy najmu tego lokalu położonego w Suwałkach przy 

ul. Pułaskiego (działka nr 22156/2) w ramach inwestycji realizowanej przez Zarząd 

Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o.,  

3) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie  z obowiązującym w Zarządzie 

Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o. Jednolitym Rzeczowym Wykazem 

Akt,  

4) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 

sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodności   

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 

5) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

gdy uzna Pani/Pan, żę przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 

przepisy RODO, 

6) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem rozpatrzenia wniosku                                 

o zakwalifikowanie do zawarcia przedwstępnej umowy sprzedaży lokalu mieszkalnego                

w formie aktu notarialnego oraz umowy najmu tego lokalu położonego w Suwałkach przy 

ul. Pułaskiego (działka nr 22156/2) w ramach inwestycji realizowanej przez Zarząd 

Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o.,  

 

 

Suwałki, dnia ………………………….   ……………………………….… 

         (data i podpis rodzica lub opiekuna) 

 
 

 



                                              Załącznik nr 4 do wniosku           

Klauzula  

informacyjna dla poręczyciela 

 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  (Dz. Urz. UE L 119/1 Z 4.5.2016 r.), dalej RODO, 

informuję, że: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Budynków Mieszkalnych               

w Suwałkach TBS sp. z o.o. z ul. Wigierska 32, 16-400 Suwałk, reprezentowaną przez 

Jarosława Lebiediew – Prezesa Zarządu, 

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku o 

zakwalifikowanie do zawarcia przedwstępnej umowy sprzedaży lokalu mieszkalnego                

w formie aktu notarialnego oraz umowy najmu tego lokalu położonego w Suwałkach przy 

ul. Pułaskiego (działka nr 22156/2) w ramach inwestycji realizowanej przez Zarząd 

Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o.,  

3) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie  z obowiązującym w Zarządzie 

Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o. Jednolitym Rzeczowym Wykazem 

Akt,  

4) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 

sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodności   

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 

5) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

gdy uzna Pani/Pan, żę przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 

przepisy RODO, 

6) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem rozpatrzenia wniosku                                 

o zakwalifikowanie do zawarcia przedwstępnej umowy sprzedaży lokalu mieszkalnego                

w formie aktu notarialnego oraz umowy najmu tego lokalu położonego w Suwałkach przy 

ul. Pułaskiego (działka nr 22156/2) w ramach inwestycji realizowanej przez Zarząd 

Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o.,  

 

 

Suwałki, dnia ………………………….       

                  ………………………….… 

              (data i podpis poręczyciela ) 

 


