
 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA  

dla 

NAJEMCÓW LOKALI  
 

 

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 Państwa danych osobowych jest Stargardzkie TBS Sp. z o. o. z siedzibą  

przy ul. A. Struga 29; 73-110 Stargard; telefon: 91 819 24 20; fax: 91 577 15 35; www.tbs.stargard.pl 
 

2)  Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Stargardzkim TBS - iod@tbs.stargard.pl 
 

3)  Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji ustawowych zadań Spółki na podstawie 

Art. 6 ust. 1 lit. b, c, f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 

r. oraz na podstawie Art. 9 ust. 2 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 

27 kwietnia 2016 r. W szczególności na podstawie: Ustawy o własności lokali, Ustawy o niektórych 

formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz zmianie niektórych ustaw, Ustawy o ochronie 

praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, Ustawy o dodatkach 

mieszkaniowych, Ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz Ustawy o finansach 

publicznych. 
 

4) odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych. 
 

5) Państwa dane osobowe przechowywane w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie  

z instrukcją kancelaryjną lub w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez Stargardzkie TBS 

(dane przetwarzane są do momentu obowiązywania umowy). 
 

6) Posiadają Państwo prawo do żądania od Stargardzkiego TBS dostępu do swoich danych osobowych,  

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 
 

7)  Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

gdy uzasadnione jest, iż dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO. 
 

 

8) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz warunkiem zawarcia umowy                                                                                                                                                                                                             

o najem lokalu. Odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia lub realizacji umow.y 

 

 

http://www.tbs.stargard.pl/
mailto:iod@tbs.stargard.pl

