UWAGA! Drukować na jednej kartce – dwustronnie

(pieczątka zakładu pracy)

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

Z AŚWIADCZ ENIE

O

Z AR OBKACH

(za 3 pełne m-ce, poprzedzające dzień złożenia wniosku)

Niniejszym zaświadcza się, że Pan/Pani ...........................................................................................................................
zam. w ...................................................................................................., seria i nr dowodu osobistego........................
wydanego przez ................................................................................................, nr PESEL ...........................................
zatrudniony(a) jest w (pełna nazwa zakładu pracy) ...............................................................................................................
(dokładny adres zakładu pracy) ..............................................................................................................................................

jako ........................................................................................................ od dnia ............................................ roku.
Umowa zawarta jest na czas nieokreślony* – na czas określony do dnia ....................................... roku.
Wyżej wymieniony(a) nie znajduje się w okresie wypowiedzenia umowy o zatrudnieniu, ani w okresie próbnym* i nie
jest pracownikiem sezonowym*.
Średnie miesięczne wynagrodzenie z pełnych trzech miesięcy kalendarzowych, poprzedzających dzień wystawienia
niniejszego zaświadczenia, tj. za miesiące od …………………. 20…… do ………..…..…… 20….. roku wynosi:

Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto
w tym
składka emerytalna – pracownik (9,76%)
składka rentowa – pracownik (1,50%)
składka chorobowa – pracownik (2,45%)
koszty uzyskania przychodu

a) 250,00 zł*

b) 300,00 zł*

DOCHÓD (po odjęciu ww. składek i kosztów)
* niepotrzebne skreślić

..................................................
(podpis i pieczęć głównego księgowego)
a)

- pracownik zatrudniony w jednym zakładzie na podstawie umowy o pracę,
- pracownik zatrudniony na więcej niż jedną umowę o pracę, a także w więcej niż jednym zakładzie pracy
b) - pracownik zatrudniony w 1 zakładzie pracy, położonym w innej miejscowości niż miejsce zamieszkania
nie otrzymujący dodatku za rozłąkę
- pracownik zatrudniony w kilku zakładach pracy położonych w innych miejscowościach niż miejsce
zamieszkania, nie otrzymujący dodatku za rozłąkę.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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) – dalej RODO przyjmuję do wiadomości, że:
1) administratorem moich danych osobowych jest Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. z siedzibą
w Zielonej Górze (65-034) przy ul. Bohaterów Westerplatte 11, nr tel. 68/322 19 20, e-mail: sekretariat@ktbs.zgora.pl
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail - iod@ktbs.zgora.pl bądź pod adresem siedziby Spółki KTBS
w Zielonej Górze przy ul. Westerplatte 11
3) powyższe dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku o najem lokalu oraz czynności zmierzających do
zawarcia umowy najmu, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO
4) odbiorcami moich danych osobowych będą wyłącznie podmioty, uprawnione do tego na podstawie powszechnie obowiązujących
przepisów prawa oraz podwykonawcy administratora, w tym podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne i świadczące usługi
IT, podmioty świadczące obsługę księgową lub prawną
5) powyższe dane osobowe przechowywane będą tak długo, jak będzie to konieczne dla realizacji celu, w jakim zostały przekazane,
a następnie usunięte
6) posiadam prawo do dostępu do danych osobowych oraz do otrzymania ich kopii; sprostowania (poprawiania swoich danych),
usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania; przenoszenia danych; wniesienia skargi do organu
nadzorczego
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek niezbędny dla skutecznego rozpoznania i podjęcia przez
administratora decyzji o zawarciu umowy najmu, nieprzekazanie danych będzie skutkować tym, że wniosek o najem nie zostanie
rozpoznany, a w konsekwencji zostanie rozpatrzony odmownie.

....................................................
(podpis osoby ubiegającej się o najem mieszkania)

