
Zgoda na przetwarzanie przez TBS 
 numeru telefonu oraz adresu e mail  

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE ja, niżej podpisany  

…………………………………………………………………….. wyrażam zgodę na 

wykorzystanie prywatnego numeru telefonu ……………………………………… i adresu e-

mail ………………………………………………………………………………………… 

w celu kontaktu wzajemnego z Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w 
Bogatyni i przekazywania korespondencji związanej z umową najmu mieszkania.  
Jednocześnie oświadczam, że zostałem/-am poinformowany/poinformowana o 
przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania 
zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było 
dobrowolne. 

 
 (data, miejscowość) (czytelny podpis) 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, 
zwanego dalej „Rozporządzeniem", w celu spełnienia obowiązku informacyjnego określonego w artykule 13 
Rozporządzenia, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących 
Pani/Panu prawach z tym związanych: 

1. Administratorem danych osobowych jest Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Bogatyni, 
ul. Słowiańska, 59-20 Bogatynia. 

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Rafał Wielgus, kontakt e-mail: iod@bhpex.pl, teł: 68 411 40 00. 

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a i d rozporządzenia. 

a. Zgodnie art. 6 ust. 1 lit. a, dane osobowe przetwarzane za zgodą osób, których dane dotyczą, których 
przetwarzanie nie wynika wprost z przepisów prawa. 

b. Zgodnie art. 6 ust. lit. d przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów 
osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.  

5. Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a 
także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w 
związku z realizacją usług na rzecz administratora. 

6. Dane osobowe przechowane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną 
i jednolitym rzeczowym wykazem akt.  

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do treści swoich danych z zastrzeżeniem, że udostępniane 
dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych. 
Osoba ma prawo ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich 
danych, a także - w przypadkach przewidzianych w prawie, przysługują: prawo do usunięcia danych i prawo 
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych Osoba, której dane dotyczą ma także prawo 
wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem 
przepisów powyższego Rozporządzenia. 

8. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wymaganym prawem jest dobrowolne.  
9. Administrator nie będzie przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 
10. Pani/Pana dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 


	KLAUZULA INFORMACYJNA

