Wniosek
najemcy lokalu użytkowego o udzielenie pomocy

Wypełniony wniosek należy przesłać na adres e-mail: biuro@jtbs.jaw.pl
Dodatkowe informacje udzielane są także pod nr tel.: (32) 745 20 60 lub 61

1. Wnioskodawca: ………………….…………………………………………………..……………NIP/PESEL:…….………………….…
(nazwa firmy lub imię i nazwisko)

2. Adres wynajmowanego lokalu: ul. ……….………….…………………../………………...………….
3. Rodzaj prowadzonej działalności: ……………………………………………………………...……………………………………..
4. Numer telefonu: ……………...………………… Adres poczty elektronicznej:……………………………………………

Zwracam się z wnioskiem o (właściwe zaznaczyć):
zmniejszenie o 50 % czynszu najmu w okresie kwiecień ÷ maj 2020 r. w związku
z brakiem możliwości wykonywania usług 1/
z zmniejszenie o 30 % czynszu najmu w okresie kwiecień ÷ maj 2020 r. w związku
z ograniczeniem możliwości wykonywania usług 2/
rozłożenie na .......... raty należności z tytułu czynszu najmu za kwiecień ÷ maj 2020 r. 3/
UWAGA: o pomoc mogą się ubiegać podmioty:
1

/ wykonujące usługi w zakresie; fryzjerstwa, kosmetyki, krawiectwa oraz nie mogące
prowadzić działalności (np. Klub Seniora), co wynika bezpośrednio z obowiązujących
przepisów prawa wprowadzonych w związku z wystąpieniem stanu epidemii m.in.
Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. z późn. zm. oraz
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. ,

2

/

wykonujące działalność w ograniczonym zakresie, co
z obowiązujących przepisów prawa tj. lokale gastronomiczne.

3

/

nieprowadzące działalności wymienionej wyżej i nie prowadzące sklepów spożywczych,
aptek, cukierni, pralni oraz przedsiębiorców mogących prowadzić swoją działalność
w sposób zdalny tj. usługi w zakresie opieki zdrowotnej, doradztwo kredytowe,
finansowe itp.

1

wynika

bezpośrednio

Wniosek
najemcy lokalu użytkowego o udzielenie pomocy

Uzasadnienie wniosku (należy podać w jaki sposób ogłoszenie stanu zagrożenia
epidemicznego wpłynęło na prowadzoną działalność gospodarczą oraz bieżącą sytuację
finansową):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Oświadczam, że powyższe dane są zgodne ze stanem faktycznym.

_____________________________ ______________
Miejscowość

____________________________

Data

Czytelny podpis

Klauzula informacyjna:
1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Jaworznickie TBS Sp. z o. o. z siedzibą przy
ul. Mickiewicza 1, w Jaworznie 43-600, tel. 32 745 20 60, adres e-mail: biuro@jtbs.jaw.pl.
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrona Danych: Jaworznickie TBS Sp. z o. o ul. Mickiewicza 1, 43-600
Jaworzno, iod@jtbs.jaw.pl.
3. Celem zbierania danych jest udzielenie pomocy najemcy lokalu użytkowego poprzez zmniejszenie czynszu
najmu lub rozłożenie na raty należności z tytułu czynszu najmu z uwagi na ogłoszenie na obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.
4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, żądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych oraz prawo
do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do złożenia wniosku o udzielenie pomocy najemcy lokalu
użytkowego. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe udzielenie pomocy, o której mowa
w punkcie 3.
6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu innym podmiotom.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania
oraz zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji dokumentacji wytworzonej w Spółce.
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