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………………………………………………………………………..   Zielona Góra, ………………………..……………… 
(imię i nazwisko głównego najemcy 1 – wg umowy najmu) 

 
………………………………………………………………………. 
(imię i nazwisko głównego najemcy 1 – wg umowy najmu) 

 
………………………………………………………………………. 
(adres mieszkania w KTBS) 

 
……………………………………………………………………….    

        Komunalne Towarzystwo 
……………………………………………………………………….   Budownictwa Społecznego sp. z o.o. 
(numer telefonu - dobrowolnie)     w Zielonej Górze 

 

  

 

Niniejszym wypowiadam(y) umowę najmu ww. mieszkania należącego do zasobów KTBS 

sp. z o.o. z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca 

kalendarzowego, tj. na dzień ……………..……………… roku. 

Rozliczoną kwotę kaucji proszę przekazać na poniższy rachunek bankowy: 

                                
 

………………………………………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko posiadacza rachunku bankowego) 

 

Nowy adres do korespondencji: ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………….. 
(podpis(y) głównego najemcy złożone w obecności pracownika KTBS) 

 

- wypełnia upoważniony pracownik KTBS – 
Potwierdzam, że podpisy najemcy oraz pełnoletnich osób zgłoszonych do zamieszkania zostały złożone w mojej obecności: 

 
…………………………………….. 

imię 
 

…………………………………….. 
nazwisko 

 

…………………………………….. 
nr DO 

 

…………………………………….. 
data wydania DO, przez kogo 

 

…………………………………….. 
PESEL 

 

 
…………………………………….. 

imię 
 

…………………………………….. 
nazwisko 

 

…………………………………….. 
nr DO 

 

…………………………………….. 
data wydania DO, przez kogo 

 

…………………………………….. 
PESEL 

 

 
…………………………………….. 

imię 
 

…………………………………….. 
nazwisko 

 

…………………………………….. 
nr DO 

 

…………………………………….. 
data wydania DO, przez kogo 

 

…………………………………….. 
PESEL 

 

 
…………………………………….. 

imię 
 

…………………………………….. 
nazwisko 

 

…………………………………….. 
nr DO 

 

…………………………………….. 
data wydania DO, przez kogo 

 

…………………………………….. 
PESEL 

 

 

Podpis pracownika KTBS: ………………………………………………………………………………….. 
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Klauzula zgody oraz informacyjna do kontaktu telefonicznego 

 

Wyrażam zgodę na przekazanie mojego nr  telefonu, podanego przeze mnie na poprzedniej stronie, osobom 

zainteresowanym najmem mieszkania, będącego przedmiotem niniejszego wypowiedzenia umowy najmu 

 
 
 

Data ............................   Podpis: ................................................... 

 
 
 
Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych 

osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) przyjmuję do wiadomości, iż: 

 

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, 

email: 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. Boh. Westerplatte 11; 

3. Powyższe dane osobowe przetwarzane będą w celu przekazania i nawiązania kontaktu z potencjalnymi 

najemcami lokalu, na podstawie wyrażonej przeze mnie zgody w tym zakresie, tj. na podstawie art. 6 ust. 

1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 (RODO); 

4. Odbiorcami moich danych osobowych będą osoby potencjalnie zainteresowane najmem ww. lokalu; 

5. Powyższe dane osobowe przechowywane będą tak długo, jak będzie to konieczne dla realizacji celu, dla 

którego moja zgoda została wyrażona lub do chwili cofnięcia przeze mnie zgody; 

6. Mam 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, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych; 

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 


