
 

Szanowni Pa ństwo, informujemy, że TBS Dzier żoniów Sp. z  o. o działa zgodnie z 
przepisami RODO. 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia2016 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), Dzierżoniowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego 
Sp. z o.o. informuje, iż:  
 
1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest Dzierżoniowskie Towarzystwo Budownictwa 
Społecznego Sp. z o.o. (ul. Kopernika 25 A/1; 58-200 Dzierżoniów). 

2. Inspektorem ochrony danych w Dzierżoniowskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 
jest Pan Lech Nowak.  

3. Pana/i dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

1) Złożenia ankiety o przystąpieniu do partycypacji w kosztach budowy wynajmowanego lokalu,  
2) Zawarcia z DTBS Dzierżoniów umowy partycypacyjnej i innych dokumentów związanych z jej 

zawarciem, 
3) Zawarcia z DTBS Dzierżoniów umowy najmu lokalu mieszkalnego i użytkowego oraz i w celu 

realizacji postanowień umownych (złożenia innych dokumentów związanych z jej zawarciem), 
4) Rozliczenia czynszu najmu i innych opłat związanych z najmem lokali oraz egzekucji sądowej 

i komorniczej związanej z w/w opłatami wynikającymi z zawartych DTBS Dzierżoniów umów, 
5) Zgłaszania konieczności usuwania awarii, w zakresie niezbędnym do jej usunięcia oraz 

do przeglądów kominiarskich, gazowych i elektrycznych, 

4. Pana/i dane osobowe mogą być udostępniane innych podmiotom w zakresie niezbędnym 
do realizacji w/w celów. 

5. Pana/i dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania.  

6. Posiada Pan/i 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. 

7.  Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pan/i, iż przetwarzanie danych 
osobowych Pana/i dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

8. Podanie przez Pana/ią danych osobowych jest warunkiem umownym. 
 

 

Wyrażenie zgody: 

Przyjmuj ę do wiadomo ści w/w informacj ę oraz wyra żam zgod ę na przetwarzanie moich danych 
osobowych w celu realizacji w/w celów. 

Dzierżoniów, dnia ………………….      ………………………………… 
                                                                                                                  imię i nazwisko i adres osoby wyrażającej zgodę 

          

             


