ANKIETA
dla zainteresowanych uzyskaniem mieszkania z zasobów JTBS Sp. z o.o.
/ proszę wpisać bądź podkreślić właściwą odpowiedź /

DANE OSOBOWE
1. Imię i nazwisko ....................................................................................................................................
2. Dokładny adres .................................................................................... tel. ..........................................
3.Wiek i miejsce pracy / nauki członków gospodarstwa domowego:
( 1 osoba ) ......................................................................................................................................
( 2 osoba ) .....................................................................................................................................
( 3 osoba ) ......................................................................................................................................
( 4 osoba ) .....................................................................................................................................
( 5 osoba ) .....................................................................................................................................
( 6 osoba ) .....................................................................................................................................
PRZYSZŁE MIESZKANIE TBS
4. Jak duże mieszkanie chcecie Państwo uzyskać z TBS:
a) powierzchnia ok……………..m²
b) powierzchnia ok. ……………m²
5. W jaki sposób planujecie Państwo pozyskanie środków na kaucję lub partycypacje finansową w
mieszkaniu TBS:
a) posiadam zgromadzone środki,
b) pożyczka z zakładu pracy,
c) premia gwarancyjna z książeczki mieszkaniowej PKO BP,
d) pożyczka od rodziny / znajomych,
e) środki ze sprzedaży samochodu / nieruchomości,
f) inne, jakie ....................................................................................
6. Czy zamierzacie Państwo zmienić uzyskane w TBS mieszkanie w ciągu najbliższych 5 lat TAK /
NIE
7. Łączny dochód miesięczny brutto gospodarstwa domowego wynosi ok. .................... zł zaś na 1
osobę przypada średnio ok. ......................... zł.
8. Czy dochody Państwa gospodarstwa domowego mieszczą się w założonych ustawowo dla TBS
przedziałach dochodów TAK / NIE

OBECNA SYTUACJA MIESZKANIOWA
9. Obecnie zajmowane mieszkanie jest własnością:
a) prywatną osoby ankietowanej,
b) komunalną,
c) spółdzielczą lokatorską,
d) spółdzielczą własnościową,
e) zakładową,
f) wynajmuję mieszkanie od osoby prywatnej,
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g) mieszkam niesamodzielne wspólnie z rodziną,
h) inne, jakie ...................................................
jeżeli nie jest Pan/Pani właścicielem zajmowanego obecnie mieszkania, proszę podać nazwę /
nazwisko i adres właściciela lokalu
....................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
10. Obecnie płacony miesięczny czynsz ( opłata za wynajem ) wynosi ok. ..................... zł, natomiast
łączne wydatki na mieszkanie ( z opłatą za wynajem, elektrycznością, wodą, ogrzewaniem,
wywozem nieczystości itp. ) wynoszą ok. .................... zł.
11. Czy jesteście Państwo zarejestrowani na liście oczekujących na mieszkanie w:
a) spółdzielni mieszkaniowej, NIE / TAK, w jakiej ......................................................
b) na liście oczekujących w urzędzie miejskim TAK / NIE
c) w innym miejscu, gdzie ............................................................................................
12. Proszę podać powody, dlaczego chcecie państwo zmienić obecnie zajmowane mieszkanie:
a) nie posiadam samodzielnego mieszkania,
b) zajmowane mieszkanie ma zbyt małą powierzchnię,
c) zajmowane mieszkanie ma zbyt mało izb,
d) zajmowane mieszkanie nie posiada odpowiedniego standardu technicznego,
e) nie odpowiada mi lokalizacja obecnie zajmowanego mieszkania,
f) nie odpowiada mi sąsiedztwo obecnie zajmowanego mieszkania,
g) opłaty za obecnie zajmowane mieszkanie są zbyt wysokie,
h) nie jestem pewien możliwości wynajmu zajmowanego mieszkania w przyszłości,
i) inne, jakie ........................................................................................................

☐Wyrażam

zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w Ankiecie dla
zainteresowanych uzyskaniem mieszkania z zasobów JTBS Sp. z o.o., zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922) w celu oceny
sytuacji mieszkaniowej i ewentualnego przypisania mieszkania z zasobów JTBS Sp. z o.o. przez
Jarocińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o., ul. T. Kościuszki 18,
63-000 Jarocin.

…………………………………………
Podpis osoby składającej oświadczenie

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922) informuję,
iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Jarocińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą
w Jarocinie, ul. T. Kościuszki 18, 63-200 Jarocin (dalej Spółka). Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu oceny sytuacji
mieszkaniowej i ewentualnego przypisania mieszkania z zasobów TBS przez Spółkę. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich
danych oraz ich poprawiania. Podanie Spółce danych osobowych jest dobrowolne.
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