
OŚWIADCZENIE 

Członka Wspólnoty Mieszkaniowej w nieruchomości przy ulicy ………………………………………………………                                   

w Piotrkowie Trybunalskim o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych powierzonych 

TBS Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim Al. 3 Maja 31, która działa w imieniu i na rzecz Wspólnoty 

Mieszkaniowej w celu prowadzenia ewidencji niezbędnej do wykonywania umowy o zarządzanie 

nieruchomością wspólną. 

Ja niżej podpisany wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wskazanych                                   

w niniejszym formularzu przez Administratora danych osobowych, w celu otrzymywania szeroko 

pojętej dokumentacji administracyjnej i księgowej, a dotyczącej posiadanego udziału w 

nieruchomości wspólnej we Wspólnocie Mieszkaniowej (w związku z posiadaniem lokalu, części 

przynależnych oraz innych form własności) od dnia podpisania niniejszej zgody do jej cofnięcia, 

najdalej w terminie do wykonania ostatecznego rozliczenia mediów i wpłaconych zaliczek za rok, w 

którym nastąpi zbycie lokalu i praw z nim związanych. 

PRZETWARZANE DANE OSOBOWE: 

1. Imię i nazwisko ………………………………………………………………………………………………….  

2. Adres we Wspólnocie ………………………………………………………………………………………..  

3. PESEL …………………………………………………… 

4. Numer Księgi Wieczystej ……………………………………………………, data nabycia ……………………………………. 

5.  Powierzchnia lokalu ……………………, udział w nieruchomości ……………………………………………………….. 

powierzchnia piwnicy ………………………. 

6. Stany liczników; ciepła woda ……………….., zimna woda …………………, ciepłomierz ………………………, 

7. Ilość osób zamieszkałych ……………………………… 

8. Adres e-mail :……………………………………………………………………………………………………..  

9. Nr telefonu…………………………………………………………………………………………………………  

10.Adres korespondencyjny jeśli jest inny niż wskazany w pkt 2: ……………….……………………… 

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

11.Podstawa nabycia …………………………………………………………………………………………………………………………  

Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że:  

1) Administratorem tak zebranych danych osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa  

w Nieruchomości przy ulicy __________________________w Piotrkowie Trybunalskim  

2) Odbiorcą danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi na rzecz Wspólnoty oraz 

zarządcy w zakresie m. in. usług księgowych, prawnych, obsługi technicznej, poczty. 

3) mam prawo wglądu do treści swoich danych i ich poprawiania zgodnie z zgodnie  

z  Rozporządzeniem 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 (ogólne rozporządzenie  

o ochronie danych) 

 

_________________________                                    __________________________________      

   MIEJSCOWOŚĆ I DATA          CZYTELNY PODPIS CZŁONKA WSPÓLNOTY  


