OŚWIADCZENIE
O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH W CELU
OTRZYMYWANIA KORESPONDENCJI W FORMIE ELEKTRONICZNEJ ORAZ
KONTAKTU TELEFONICZNEGO, LUB NA ADRES INNY NIŻ LOKALIZACJA
LOKALU BEDĄCEGO W ZASOBACH
Pani/ Pana dane identyfikacyjne odbiorcy / odbiorców*

Nr ewidencyjny…………….. ………………

Imię i nazwisko

PESEL

Imię i nazwisko

PESEL

Adres lokalu

Wyrażam zgodę na doręczanie mi przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
w Piotrkowie Trybunalskim drogą elektroniczną w formie (e-mail, SMS, MMS) wszelkiej
korespondencji wynikającej z zawartych umów, roszczeń, zobowiązań, obowiązku prawnego.
Zobowiązuję się do każdorazowego i natychmiastowego podania zmiany adresu e-mail oraz
numeru telefonu jak i zmiany adresu do korespondencji. Za złożone oświadczenie ponoszę
całkowitą odpowiedzialność.
1. **Korespondencję będę przyjmował (a) pod adresem e-mail:

2. **Numer telefonu komórkowego do kontaktów sms, mms i fonicznej informacji:

* odbiorcy — należy przez to rozumieć osoby posiadające tytuł prawny do lokalu mieszkalnego lub użytkowego , a także osoby użytkujące
lokale mieszkalne i użytkowe w zasobach zarządzanych przez TBS, bez tytułu prawnego, wobec których TBS Sp. z o.o. ma roszczenia lub
zobowiązania. Odbiorca podaje jeden email i nr telefonu dla danego lokalu lub innego zasobu, garaż, dzierżawa, użytek itd.,
**Wybór punktu od 1 lub 2, lub łącznie oznacza Państwa zgodę na wykorzystanie podanych danych dla wszystkich odbiorców przez
TBS. Sp. z o.o. w Piotrkowie Tryb. Al.3 Maja w celu dostarczania korespondencji i utrzymania kontaktu poprzez nośniki teleinformatyczne.
*** Podpisy składają osoby które są dysponentami lokalu, garażu, pożytku, dzierżawy itd.

Data podpisy*** ……………………………………………
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3. Adres do korespondencji inny niż adres lokalu
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Oświadczam, że jestem świadomy/a, iż przesyłanie korespondencji na podany wyżej adres
(inny niż adres lokalu, którego dotyczy korespondencja) wiąże się z obowiązkiem ponoszenia
opłat na rzecz TBS Sp. z o.o. w Piotrkowie Tryb. w wysokości rzeczywistych kosztów
dostarczenia korespondencji przez operatora poczty. Zobowiązuje się ponosić opłaty z tego
tytułu. Rozliczanie opłat za usługi dodatkowe będą dokonywane w okresach rocznych, tj.
według

stanu

na

ostatni

dzień

grudnia

danego

roku

kalendarzowego

i zostaną wskazane w saldzie lokalu.
Niniejsze oświadczenie składam zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 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 (rozporządzenie ogólne). Podaje
swoje dane dobrowolnie i oświadczam, że są prawdziwe.
.............................................................................
(data, czytelny podpis***)

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 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 (rozporządzenia ogólne) informujemy, że: Administratorem
Pani/Pana danych osobowych jest TBS Sp. z o.o. Al. 3 Maja 31 w Piotrkowie Tryb dla lokali
mieszkalnych, użytkowych, dla lokali własnościowych Administratorem danych jest Państwa
Wspólnota Mieszkaniowa. Pani/Pana dane przetwarzane będą w celu doręczania informacji
wynikających z wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze/ Zarządcy
Nieruchomości i podmiotów wykonujących czynności na Państwa rzecz w naszym imieniu.
Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu ich gromadzenia
lub czasu zgłoszenia żądania ich usunięcia; Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich
danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza
Pani/Pana prawa wynikające z rozporządzenia ogólnego. Inspektor Ochrony danych
osobowych, kontakt: iod@tbs.piotrkow.pl
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