
 
 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych   

 
Dane Najemcy: 
 

Imię i Nazwisko ……………………………………………………………………………. 
 
Imię i Nazwisko ……………………………………………………………………………. 
 
adres zamieszkania  ….…………………………………………………………………...……. 
 
adres e-mail ….…………………………………………………………………...……. 
 
numer telefonu ….………………………………. 
 
Pesel …………………………………. 

 
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Kościerskie TBS Sp. z o.o. z 

siedzibą w Kościerzynie, przy ul. Świętojańskiej 5d, jako administratora danych osobowych, w 
rozumieniu przepisów 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych ) (Dz. Urz. UE L119 z 
04.05.2016 r) w celu zawarcia i wykonywania umowy najmu lokalu będącego własnością Kościerskiego 
TBS Sp. z o.o.  

2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 
3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych 

zamieszczonej na odwrocie. 
 
 
 

 

                     Data i podpis najemcy    

 
 

 

  



 
Klauzula informacyjna 

dotycząca przetwarzania danych osobowych 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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 (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) — zwanego dalej: „RODO” informujemy, iż: 
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kościerskie TBS Sp. z o.o. ul. Świętojańska 5d, 

83-400 Kościerzyna . 
2) Kościerskie TBS Sp. z o.o. przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie: umowy najmu 

mieszkania z zasobów Kościerskiego TBS (art. 6 ust. 1 lit b RODO) lub udzielonej zgody (art. 6 ust. 
1 lit a RODO)  i obowiązujących przepisów prawa. 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu:  
a) realizacji postanowień zawartej przez Panią/Pana umowy najmu lokalu ,  
b) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Kościerskim TBS Sp. z o.o.,  

4) Kościerskie TBS Spółka z o.o. wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych, z którym skontaktować 
można się poprzez e-mail: iod@ktbs.com.pl, telefonicznie pod numerem: 58 686 32 13, lub osobiście 
w siedzibie Spółki. 

5) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do następujących kategorii odbiorców: 
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie 

organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie 
obowiązującego prawa, 

b) podwykonawcom związanym z Kościerskim TBS Spółka z o.o. umowami powierzenia 
przetwarzania danych osobowych: 
- osób/firm świadczących usługi utrzymania czystości części wspólnej nieruchomości, 
- kancelarie radców prawnych, firmy informatyczne, podmioty dokonujące odczytów 

i rozliczenia mediów, firmy dokonujące przeglądów instalacji oraz firmy dokonujące 
remontów, napraw usterek / usuwania skutków awarii. 

6) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące 
uprawnienia: 
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 
b) sprostowania (poprawiania) danych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne, 
c) usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:  

- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,  
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, 
- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest 

podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych, 
- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, 
- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z 

przepisów prawa, 
d) do ograniczenia przetwarzania danych, 
e) do przenoszenia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 20 RODO), 
f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,  
g) do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, o ile przetwarzanie odbywa się na 

podstawie udzielonej uprzednio zgody, 
h) wniesienia skargi do organu nadzorczego, o którym mowa w art. 4 pkt 21 RODO, tj. do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. :22 860 70 86.  
7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego 

w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie 
obowiązującego prawa. 

8) W oparciu o Pani/Pana dane osobowe nie będziemy podejmować wobec Pani/Pana 
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 

9) Nie będziemy przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich. 
10) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę 

przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. 
 


