
…………………………………………….             …………………………………………
nazwisko i imię składającego deklarację                                                                       miejscowość i data

……………………………………………
            adres zamieszkania

…………………………………………...
      kod pocztowy i miejscowość

DEKLARACJA O ŚREDNIM MIESIĘCZNYM DOCHODZIE
GOSPODARSTWA DOMOWEGO 

W ………. r.

Oświadczam, że moje gospodarstwo domowe składa się z następujących osób :

1. Imię i nazwisko ..........................................................................................  składającego 
deklarację
    
 PESEL .....................................................

2.  Imię i nazwisko ...........................................................................................................    

stopień pokrewieństwa ….................................     PESEL  …....................................….

              
3.  Imię i nazwisko ............................................................................................................    

stopień pokrewieństwa …................................      PESEL  ........................................…..

                  
4.  Imię i nazwisko ..............................................................................….....................….

stopień pokrewieństwa ….................................     PESEL   .......................................….

5.  Imię i nazwisko ...........................................................................................................    

stopień pokrewieństwa .........................................     PESEL  .......................................…..

6.  Imię i nazwisko ...........................................................................................................   

 stopień pokrewieństwa     .......................................   PESEL  ......................................…..
.
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Oświadczam, że w roku ……….. dochody moje i wymienionych wyżej kolejno 
członków mojego gospodarstwa domowego wynosiły:

Lp. Miejsce pracy – nauki Źródło 
dochodu

Wysokość dochodu w zł 

1

2

3

4

5

6

Razem dochody
gospodarstwa 
domowego 

Średni dochód  na 1 członka gospodarstwa domowego wynosi ….....................................  zł,
to jest miesięcznie :  ................................................. zł

Składając osobiście niniejszą deklarację oświadczam, że jest mi wiadomo, że dokumenty na
których podstawie zadeklarowałem(am) dochody ,jestem zobowiązany(a) przechowywać 
przez okres 3 lat, a uprzedzony(a) o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu 
karnego potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych w 
deklaracji.

                          .......................................................……….
                   czytelny  podpis składającego deklarację

Objaśnienia
1/podać liczbę porządkową według wykazu osób zamieszczonych przed tabelą
2/wymienić oddzielnie każde źródło dochodu
3/ za dochód brutto, uważa się wszelkie przychody pomniejszone o koszty ich uzyskania i składki 
ZUS. W przypadku przychodu, do których są odliczone koszty ryczałtowe ich uzyskania dochód 
ustala się po odliczeniu tych kosztów ( z PIT -36 poz, 141 i 142, z PIT – 37 poz, 103 i 104 ).

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 Świebodzińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
sp. z o. o. z siedzibą Świebodzinie przy ul. Cegielnianej 2.
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail - stbs_swiebodzin@wp.pl bądź pod adresem
siedziby Spółki. 
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 o 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 skargo 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.

.....………………………………………………….
     czytelny podpis składającego deklarację


