Poznań, dnia……....…..……….

Poznańskie Towarzystwo
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
60- 281 Poznań ul. Konfederacka 4
tel. 61 8 508 337

ZGŁOSZENIE LOKALU DO ZAMIANY
Adres lokalu:
……..…………………………………………………………………………………………...
(ulica, nr budynku i lokalu, kod pocztowy, miejscowość)

Zgłaszający:
…………………………………………………………………………………………………...
(imię i nazwisko najemcy, nr telefonu)

Charakterystyka lokalu obecnie zajmowanego
ilość pokoi: …………………….. metraż …………………. piętro ……………………..
pokoje przechodnie
łazienka z WC

kuchnia
WC

łazienka

aneks kuchenny
korytarz

piwnica

winda

balkon

stan techniczny lokalu: bardzo dobry

dobry

dostateczny

do remontu

Zadłużenie obecnie zajmowanego lokalu
zadłużenie
w tym
łączne……………………zł odsetki …………………. zł

wg stanu
na dzień ………………………

Zgoda partycypanta na zamianę mieszkania:

tak

nie

Charakterystyka lokalu oczekiwanego po zamianie
ilość pokoi …....……… powierzchnia użytkowa od ………..….. m² do ………………m²
piętro od ……….…… do ………..………
Preferowana lokalizacja:
Murawa

Słowiańska

Hercena

Robocza

Folwarczna

Palacza

Górczyńska

Naramowicka

Sikorskiego

Szyperska

Piaskowa

Kosynierska

Milczańska

Bobrzańska

Katowicka

Czy wyrażacie Państwo chęć przystąpienia do długu
tak

nie

jakiej wysokości dług jest Pan/Pani pokryć od………………….zł do ……………………zł
…………………………………
podpis zgłaszającego

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp.
z o.o. w Poznaniu w celu prowadzenia procedury zmierzającej do zamiany mojego lokalu mieszkalnego na inny lokal
mieszkalny wchodzący w skład zasobu ww. spółki, a następnie zawarcia umowy najmu mieszkalnego i należytego
wywiązania się z obowiązków związanych z najmem tego lokalu mieszkalnego, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego 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) zwanego dalej „RODO“. Ponadto też wyrażam zgodę na udostępnianie moich
danych osobowych (Imienia i nazwiska, lokalu mieszkalnego oraz numeru telefonu) potencjalnym uczestnikom zamiany oraz
publikację informacji dotyczących zajmowanego przeze mnie lokalu, w tym również zdjęć lokalu i związanego z nim
zadłużenia na tablicy w siedzibie PTBS, w celu realizacji niniejszego zgłoszenia. Ponadto zobowiązuję się, po uprzednim
uzgodnieniu terminu, udostępnić zajmowany przeze mnie lokal, celem oględzin, osobom wskazanym przez Biuro Obsługi
Klienta PTBS.

………………………….

……………………………….

podpis przyjmującego

* mieszkania w budynku przy ul. Konfederackiej nie podlegają tzw. zamianie na krzyż

podpis zgłaszającego

