
 

Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.  
ul. Komisji Edukacji Narodowej 36/5 

15-687 Białystok 

  

Klauzula informacyjna dla Wnioskodawcy o najem 
 

 
Zgodnie z treścią art. 13 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, zwane RODO) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1 ze zm.), informuję: 

 

I. Administrator danych osobowych 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z 
siedzibą w Białymstoku, reprezentowana przez Zarząd Spółki. Siedziba Administratora mieści się przy ul. Komisji Edukacji 
Narodowej 36/5, 15-687 Białystok. Dane kontaktowe Administratora: tel. 85 6628 370, email: 
daneosobowe@tbs.bialystok.pl. 

 

II. Cel przetwarzania danych osobowych 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu odebrania i rozpoznania, a także ewentualnego dalszego 
procedowania złożonego przez Panią/Pana wniosku o najem lokalu. 

 

III. Podstawa przetwarzania danych osobowych 

Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit.  b  RODO: przetwarzanie jest niezbędne do 
wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, 
przed zawarciem umowy oraz przepisy ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa 
mieszkaniowego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1020). 

 

IV. Odbiorcy danych osobowych 

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane m.in. organom państwa na mocy przepisów prawa, lub innym 
podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów - celem wykonania ciążących na Administratorze obowiązków; 
podmiotom, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych w drodze zawartych umów powierzenia 
przetwarzania danych na mocy art. 28 RODO (np. kancelaria prawna), Komisji mieszkaniowej na potrzeby kwalifikacji 
wniosku, Radzie Nadzorczej Spółki na potrzeby zatwierdzenia wniosku, dostawcom zewnętrznych systemów wspierających 
działalność Spółki; Bankowi Gospodarstwa Krajowego w związku udzielonymi Spółce kredytami. Pani/Pana dane osobowe 
nie są udostępniane komercyjnie. 

 

V. Okres przetwarzania danych osobowych 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: w przypadku złożenia wniosku o najem lokalu - do końca 
roku kalendarzowego w którym upływa okres 10 lat od daty złożenia wniosku lub jego aktualizacji; w przypadku złożenia 
oświadczenia o rezygnacji z ubiegania się najem lokalu zaprzestaje się przechowywania danych na koniec miesiąca, w którym 
upływa 6 miesięcy od daty złożenia oświadczenia; w przypadku zawarcia umowy dane przechowuje się przez cały okres 
trwania umowy. 

 

VI. Informacja o przysługujących prawach 

O ile nie wyłączają tego przepisy prawa oraz spełnione zostaną przesłanki określone w RODO: 
• Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania i uzupełnienia. 
• Przetwarzanie Pani/Pana danych może zostać ograniczone, z wyjątkiem ważnych względów interesu publicznego 

Rzeczpospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej, jak również ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, o ile spełnione będą wymagane przesłanki. 

• Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych 
osobowych w Polsce: Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

• Przysługuje Pani/Panu również prawo usunięcia danych, o ile wystąpią przesłanki zawarte w treści art. 17 RODO. 
 

VIII. Dodatkowe informacje 
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niepodanie danych uniemożliwi złożenie i 

rozpoznanie wniosku o najem. Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego, ani też nie służą 
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.  
 

Oświadczenie Wnioskodawcy 
 

Oświadczam, że zapoznałam/ zapoznałem się z powyższą informacją. 
 
 

................................................................................... 
(data i czytelny podpis) 

http://tbs.bialystok.pl/

