......................................................... PESEL …………………….……..
(imię, nazwisko)

......................................................... PESEL……………….…………..
(imię, nazwisko dziecka**)

........................................................ PESEL……………….…………..
(imię, nazwisko dziecka**)

........................................................ PESEL……………….…………..
(imię, nazwisko dziecka**)

Oświadczenie dotyczące ubiegania się
o wstąpienie w stosunek najmu
W imieniu własnym i dzieci** wskazanych wyżej w niniejszym oświadczeniu*:


wyrażam zgodę na umieszczenie danych osobowych moich oraz dzieci** w bazie danych
Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Motława” Sp. z o.o. w Gdańsku przy
ul. Szczygla 1, które będzie ich administratorem, a także na ich przetwarzanie zgodnie z
ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r.
poz. 1781) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dz. U. UE L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r. w zakresie
związanym z ubieganiem się o zawarcie umowy najmu (lokalu mieszkalnego, lokalu
użytkowego, garażu, miejsca postojowego) i umowy partycypacji. Oświadczam, że
zostałem/am poinformowany/a o prawie wglądu do danych osobowych moich oraz moich
dzieci o możliwości żądania ich sprostowania , usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz
o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także o prawie do ich
przenoszenia. Szczegółowa informacja na odwrocie niniejszego Oświadczenia.
 nie wyrażam zgody na umieszczenie danych osobowych moich oraz dzieci** w bazie danych
Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Motława” Sp. z o.o. w Gdańsku przy
ul. Szczygla 1, w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji umów najmu (lokalu
mieszkalnego, lokalu użytkowego, garażu) i umowy partycypacji, w tym dochodzenia
roszczeń z tych umów.

* zaznaczyć właściwe (x)
* * dotyczy dzieci małoletnich
Kategoria danych jakie mają być przetwarzane: nazwisko i imię, data urodzenia, miejsce
zamieszkania, nr PESEL, NIP, miejsce pracy lub miejsce wykonywanej działalności gospodarczej,
wysokość dochodów.

Gdańsk, ..............................
(data)

.............................................................................
(podpis – imię i nazwisko)
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Informacja o przetwarzaniu przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Motława”
Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Szczygla 1 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) (Dz. Rz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO,
informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Towarzystwo Budownictwa Społecznego
„Motława” Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Szczygla 1; tel. 58 320-37-48, e-mail:
biuro@tbsmotlawa.pl.
2. W sprawach związanych z Państwa danymi osobowymi należy kontaktować się z Inspektorem
Ochrony Danych Osobowych pod adresem e-mail: iod@tbsmotlawa.pl.
3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji umowy najmu (lokalu mieszkalnego,
lokalu użytkowego, garażu) i umowy partycypacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dz.
U. UE L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r. oraz w celu wykonywania obowiązku prawnego.
4. Administrator może przekazywać dane osobowe do podmiotów lub organów, które są
upoważnione na podstawie przepisów prawa, jak również na podstawie Państwa zgody lub
upoważnienia.
5. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe związane z ubieganiem się o zawarcie umowy
najmu (lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego, garażu, miejsca postojowego) i umowy
partycypacji przez okres trwania umowy najmu, a po jej rozwiązaniu przez okres do 10 lat, a dane
kontrahentów przez okres 6 lat, chyba, że przepisy prawa przewidują krótszy okres
przechowywania danych. W przypadku procesu sądowego lub innego postępowania (szczególnie
karnego) okres archiwizacyjny danych będzie liczony od dnia prawomocnego zakończenia sporu, a
w przypadku prowadzenia postępowania egzekucyjnego od dnia jego zakończenia, w przypadku
wielu postępowań prawomocnego zakończenia ostatniego z nich, bez względu na sposób jego
zakończenia, chyba, że przepisy prawa przewidują dłuższy okres przechowywania danych lub
dłuższy okres dla roszczeń, którego dotyczy postępowanie. Dane osobowe związane z inną
czynnością prawną np. orzeczeniem sądowym mogą być przetwarzane do 10 lat od dnia wydania
prawomocnego orzeczenia kończącego postępowanie.
6. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w celu ubiegania się o zawarcie umowy najmu
(lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego, garażu, miejsca postojowego) i umowy partycypacji. W
przypadku nie zawarcia umów jw. Państwa dane zostaną usunięte w terminie do dwóch miesięcy,
licząc od dnia złożenia przez Państwa dokumentów w Spółce.
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania przez Państwa danych
wymaganych do zawarcia umowy najmu (lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego, garażu)
i umowy partycypacji może skutkować odmową zawarcia umowy.
8. W odniesieniu do Państwa danych osobowych, decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
9. Posiadają Państwo:
• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących;
• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych;
 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo,
że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO
10. Nie przysługuje Państwu:
• w związku z art. 17 ust. lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Przyjmuję do wiadomości wyżej wymienioną informację.
Gdańsk, dnia .............................

.....................................................................
(podpis- imię i nazwisko )
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