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……………………, dnia  ....................... 2021 r.
.........................................................
(imię i nazwisko właściciela lokalu)

………………………………………………….
PESEL

.........................................................
(adres lokalu)

……….…………………………….

……………………………………..
(adres do korespondencji - jeżeli inny niż w.w.)

………………………………………………..

Towarzystwo Budownictwa
Społecznego w Bogatyni sp. z o.o.

ul. Słowiańska 8
59-920 Bogatynia

Oświadczenie właściciela lokalu 
w sprawie kosztów doręczania korespondencji pod adres inny niż na adres lokalu,

którego dotyczy korespondencja 

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 Bogatyni 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).  Podaję swoje dane dobrowolnie i oświadczam, że są prawdziwe. 

Data ........................... ...............................................................  
Czytelny podpis właściciela lokalu 

                    składającego oświadczenie 

Wypełniony i czytelnie podpisany druk prosimy przekazać do biura TBS osobiście lub pocztą na 
adres: TBS, ul. Słowiańska 8, 59-920 Bogatynia lub w postaci skanu wypełnionego dokumentu na 
adres e-mail: biuro@tbsbogatynia.com.pl



Klauzula informacyjna

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.,  ul.  Słowiańska  8,  59-820 Bogatynia.
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@bhpex.pl 


