
 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Adres zamieszkiwania……………………………………………………………. 

 

Imię i nazwisko:……………………………………………………………………. 
                                                        (osoba mająca tytuł prawny do lokalu) 

od ....................... 

 Oświadczam, że w powyższym lokalu zamieszkują …...…. osoby/osób 

 

l.p. Imię i nazwisko 

  

  

  

  

  

  

  
 

 Oświadczam również, że o zmianach liczby osób zamieszkałych w lokalu wskazanych w 

oświadczeniu będę każdorazowo informował/a Bełchatowskie TBS sp. z o.o. w Bełchatowie w 

terminie siedmiu dni od dnia zaistnienia tych zmian. 

 Oświadczam, że wskazane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym. 

 Oświadczam również, że jestem świadom/a odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych 

ze stanem faktycznym. 

 W celu uzyskania niższej opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych deklaruję 

gotowość ich selekcjonowania. 

 

                                 TAK……                      NIE…… 

(zaznaczyć właściwą odpowiedź) 

 

 

Bełchatów, dn. ………..              ….…………………………………………….. 
                                                                      (czytelny podpis osoby mającej prawo do lokalu) 

    
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 
04.05.2016) informuję, iż: 
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bełchatowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., 
ul. Fabryczna 1/1HA, 97-400 Bełchatów, tel. 44 632-65-19 
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych –j.w. lub biuro@belchatowskietbs.pl 
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zawartej umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na 
podstawie przepisów prawa i wyrażonej zgody. 
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą okres do zawarcia umowy i  trwania umowy oraz  przez okres 6 lat / 
lub w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora  
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia 
lub ograniczenia przetwarzania 



 

 
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych 
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia 
umowy. 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE 
L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów: 
-przydziału lokalu, 
-zawarcia umowy najmu lub umowy partycypacyjnej, 
-wykonywania umowy handlowej związanej z najmem lokalu 
-przekazania innym podmiotom 
 
Podpisy……………………………………………………………………………………..……………………………………….…………………………………….. 

 

 

 

 


