
Szanowni Państwo 

 

Prywatność i bezpieczeństwo danych osób korzystających z lokali wchodzących w skład lokalowego 

zasobu Olsztyńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Olsztynie, są dla Spółki 

bardzo ważne i dlatego dokładamy szczególnych starań o zachowanie poufności Państwa danych 

osobowych. 

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z niniejszą klauzulą informacyjną i niezwłoczne złożenie do 

Olsztyńskiego TBS Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 21a; 10-123 Olsztyn, faks 89 524-15-00, e- mail 

otbs@otbs.olsztyn.pl, potwierdzenia zapoznania się z jej treścią i wyrażenia zgody na przetwarzanie 

danych osobowych, w formie wydruku papierowego osobiście albo za pośrednictwem poczty lub                     

w postaci skanu niniejszego dokumentu (podpisanego odręcznie) przesłanego za pomocą poczty 

elektronicznej. 

Klauzula informacyjna 

Zgodnie z 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 dyrektyw 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Olsztyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego  

Sp. z o.o. w Olsztynie informuje, iż: 

1. Administratorem danych osobowych osób korzystających z lokali wchodzących w skład 

lokalowego zasobu Spółki jest: Olsztyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 

z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 21A, 10-123 Olsztyn; 

 

2. W związku z korzystaniem z lokali wchodzących w skład lokalowego zasobu Olsztyńskiego 

Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. - przetwarzane będą następujące dane 

osobowe: imię i nazwisko, miejsce pracy, nr NIP, nr PESEL, nr dowodu osobistego, adres 

zamieszkania, informacje o stanie zdrowia, informacje o wysokości wynagrodzenia, adres e-mail, 

nr telefonu, stan cywilny, dane opiekuna prawnego osoby małoletniej. 

 

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

 rozpoznania deklaracji o przystąpieniu do partycypacji w kosztach budowy wynajmowanego 

lokalu, wniosku o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego, garażu, 

miejsca postojowego, 

 przygotowania i zawarcia z Olsztyńskim TBS Sp. z o.o. umowy na partycypację 

oraz przygotowania innych dokumentów związanych z jej zawarciem, 

 przygotowania i zawarcia z Olsztyńskim TBS Sp. z o.o. umowy najmu: lokalu mieszkalnego, 

lokalu użytkowego, garażu, miejsca postojowego oraz w celu realizacji postanowień 

umownych (złożenia innych dokumentów związanych z jej zawarciem), 

 rozliczenia czynszu najmu, wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z lokali oraz innych 

opłat związanych z korzystaniem z lokali wchodzących w skład lokalowego zasobu 

Olsztyńskiego TBS Sp. z o.o. oraz prowadzenia postępowań sądowych i postępowań 

komorniczych związanych z korzystaniem z lokali wchodzących w skład lokalowego zasobu 

Olsztyńskiego TBS Sp. z o.o. 

 zgłaszania konieczności usuwania awarii / przeprowadzenia remontów w zakresie 

niezbędnym do jej usunięcia / ich wykonania. 
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4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom w zakresie niezbędnym 

do realizacji w/w celów. 

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

przetwarzania. 

6. 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. 

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan,                                 

iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

 

 

Wyrażenie zgody: 

 

Przyjmuję do wiadomości w/w informacje oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 

danych osobowych w celu realizacji w/w celów. 

 

 

 

 

Olsztyn, dnia……………………           …………………………………………  

                         imię, nazwisko 

 

 

                ………………………………………… 

                  adres  

 


