
ANKIETA 

w sprawie sprzedaży mieszkań na os. Rzeczypospolitej w Jarocinie – budynek o 25 lokalach 

mieszkalnych (budynek nr 7 według dokumentacji projektowej) 

przez Jarocińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.  

z siedzibą w Jarocinie 

 
 

1. Dane osobowe nabywcy / nabywców mieszkania (imię, nazwisko, adres, pesel, telefon do kontaktów) 

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

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Powierzchnia mieszkania oraz ilość pokoi w mieszkaniu, którym są Państwo zainteresowani: 

 Powierzchnia mieszkania: od …………………. do  …………………. 

 Ilość pokoi:  …………………. 

 

3. Kiedy mogą Państwo przystąpić do zawarcia umowy deweloperskiej; 

 Od  …………………. 

 

4. Czy cena za mieszkanie będzie płacona gotówką czy kredytem (zaznaczyć właściwe): 

 Gotówką  

 Kredytem   

 Częściowo gotówką, częściowo kredytem 

 

5. Czy znają Państwo wysokość swojej zdolności kredytowej (zaznaczyć właściwe): 

 Tak, mam(y) zdolność kredytową 

 Nie mam zdolności kredytowej 

 Nie sprawdzałem/łam/liśmy 

 Będę płacić gotówką 

 

6. Oceniam moją zdolność kredytową na: (dotyczy osób, które mają zdolność kredytową) 

    ………………………………………złotych. 

 

 

 

☐ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w Ankiecie dotyczącej sprzedaży 

mieszkań przez Jarocińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego 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 

przeprowadzenia procedury sprzedażowej mieszkania, której dokona Jarocińskie Towarzystwo 

Budownictwa Społecznego Sp. z o. o., ul. T. Kościuszki 18, 63-000 Jarocin.  

    

 

…………………………………………….. 
   

Czytelny podpis nabywcy/nabywców  

 

 

 
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 przeprowadzenia procedury 

sprzedażowej mieszkania, której dokona Spółka. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie Spółce 
danych osobowych jest dobrowolne. 


