
                              Leszno, ………………………………. 

Hasło tel. ………………………………. 

 

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

                Ul. …………………………………………………………… 

                ………………………………………………………………… 

OŚWIADCZENIE 

w sprawie zezwolenia na udzielanie przez pracowników TBS OSTOJA Sp. z o.o. 

w Lesznie, informacji przez telefon/e-mail/sms 

 

Ja niżej podpisany/a ........................................................................................., zamieszkały/a w Lesznie 

przy ul. .................................................. w lokalu nr........., którego jestem głównym najemca, wyrażam 

zgodę na przekazywanie przez pracowników TBS OSTOJA Sp. z o.o. w Lesznie telefonicznie/e-mailowo 

informacji na temat mojego stanu konta wobec TBS Sp. z o.o. oraz innych informacji związanych z 

najmem w/w lokalu mieszkalnego, po wcześniejszym każdorazowym podaniu w rozmowie 

telefonicznej hasła, które podane jest w lewym górnym rogu niniejszego pisma. 

Jednocześnie oświadczam, że w przypadku uzyskania od spółki informacji przez osoby trzecie, którym 

udostępniłem/łam przypisane mi hasło ponoszę za to pełna odpowiedzialność i nie będę zgłaszał/a 

wobec Spółki żadnych roszczeń z tego tytułu. 

 

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

  data, czytelny podpis głównego Najemcy 

 

Jednocześnie prosimy o aktualizacje danych kontaktowych: 

                       imię i nazwisko,                                 nr telefonu,                          e-mail 

1. ...........................................................           .............................        ……….................. główny Najemca 

2. ...........................................................           .............................        ………..................   os. zamieszkała 

3. ...........................................................           .............................        ………..................   os. zamieszkała 

4. ...........................................................           .............................        ..........................   os. zamieszkała 

adres do korespondencji: ......................................................................................................................... 

Wypełnione OSWIADCZENIE prosimy zwrócić - osobiście, e-mail lub wrzucić do skrzynki na listy przy 

drzwiach wejściowych biura przy ul. Tuwima 16 w Lesznie. 

 

 



                                                                                                              Leszno, dnia ............................. 
Hasło tel........... 
 

Sz.P. 

................................................................. 

................................................................. 

................................................................. 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO) 
 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 

z dnia 04.05.2016r.) Zarząd Spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego  ,,Ostoja’’ Sp. z o.o. 

z siedziba w Lesznie informuje, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka Towarzystwo Budownictwa   

Społecznego "OSTOJA" Sp. z o.o. ul. Tuwima 16, 05-084 Leszno 

2. Aktualny kontakt z Administratorem 

adres e-mail: ostoja1@vp.pl,  telefon 22 733-19-43 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji przedmiotu działalności i 

zadań Spółki TBS "OSTOJA" sp. z o.o. na podstawie przepisów prawa powszechnie 

obowiązującego i prawa miejscowego i uchwał organów Spółki, zgodnie z art.6 ust.1 lit.c i e 

oraz art. 9 ust.2 lit.g Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz wydanych przepisów przez 

ustawodawcę polskiego dotyczących ochrony danych osobowych. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek 

przekazania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa (np. Policja, Prokuratura, 

Sad), organy administracji publicznej, urzędy oraz instytucje państwowe i samorządowe, 

komornicy oraz przedmioty świadczące na rzecz Administratora usługi (konserwatorzy, 

wykonawcy, kancelarie prawne). 

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, 

zgodnie z Instrukcją sporządzoną w Spółce. 

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego 

przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. 

Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce 

do momentu wycofania zgody. 

7. Posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do wskazanych 

podmiotów. 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu właściwego w sprawie Ochrony 

Danych. 

mailto:ostoja1@vp.pl

