
Zał. nr 2 ……………………, dnia  ....................... 2021 r.

.........................................................
(imię i nazwisko)

…………………………………………………
PESEL

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

……….…………………………….

Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Bogatyni sp. z o.o.
ul. Słowiańska 8
59-920 Bogatynia

Oświadczenie właściciela lokalu 
o wyrażeniu zgody na otrzymywanie korespondencji w formie elektronicznej 

Oświadczam,  że  wyrażam  zgodę  na  doręczanie  mi  przez  Towarzystwo  Budownictwa
Społecznego  Sp.  z  o.o.   w  Bogatyni,  jako  Zarządcę  Nieruchomości  –  Wspólnoty
Mieszkaniowej przy ul. ................................................ w ............................................,  drogą
elektroniczną  -  w  formie  e-mail,  SMS,  MMS  -  wszelkiej  korespondencji,  w  tym
zawiadomień o uchwałach podjętych przez Wspólnotę w drodze indywidualnego zbierania
głosów lub w trybie mieszanym wraz z materiałami dotyczącymi tych zebrań, zawiadomień
o zebraniach ogółu właścicieli lokali, umów i ich zmian,  rozliczeń mediów, wezwań do za-
płaty, sprawozdań i rozliczeń rocznych, faktur oraz innych dokumentów dotyczących lokalu
stanowiącego moją własność.

Zobowiązuję  się  do  każdorazowego  i  niezwłocznego  poinformowania  TBS-u  o  zmianie
adresu e-mail, numeru telefonu, jak i zmianie adresu do korespondencji w formie pisemnej. 

Oświadczam, że korespondencję, o której mowa powyżej, wysłaną na podany przeze mnie
adres  e-mail  lub  nr  telefonu,  uznaję  za  skutecznie  dostarczoną,  a  w  przypadku  żądania
potwierdzenia odbioru zobowiązuję się do odsyłania informacji potwierdzającej doręczenie.

Korespondencję będę przyjmował (a) pod adresem e-mail: 

                    

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

        

Niniejsze oświadczenie składam zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Eu-
ropejskiego i Rady (UE) 2016/697 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycz-
nych, 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 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 


