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Katowice, ……………………………….
data
1. Dane Wnioskodawcy
Imię i nazwisko

……………………………………………………………..

Adres zamieszkania

………………………………………………………………
.…….……………………………….………………………

2. Deklaruję chęć wynajmu
miejsca postojowego ograniczonego blokadą
miejsca postojowego w parkingu podziemnym
miejsca postojowego w parkingu dwupoziomowym
garażu
usytuowanego przy ulicy:

……………………………………………………………

3. Informacja o ochronie danych, zgoda - numer telefonu, adres e-mail
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity:
Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) informujemy, iż:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Katowickie Towarzystwo Budownictwa
Społecznego z siedzibą w Katowicach przy ul. Krasińskiego 14, zwana dalej Spółką,
b) podając swoje dane osobowe wyraża Pani/Pan zgodę na ich przetwarzanie,
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z działalnością Spółki w celu zawarcia
umowy najmu,
d) zebrane dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym przez przepisy
Ustawy oraz na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania osobom świadczącym usługi
związane z działalnością prowadzoną przez Spółkę,
e) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
f) podanie Spółce danych osobowych jest dobrowolne.
Poniższe dane należy wypełnić w przypadku, gdy nie były jeszcze doręczone przez Wnioskującego
lub w przypadku zmiany danych.
Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst
jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
przedstawionych poniżej w celu przekazywania przez Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
z siedzibą w Katowicach przy ul. Krasińskiego 14 informacji i korespondencji drogą elektroniczną
(sms/e-mail) na podany poniżej numer telefonu i adres e-mail.
Numer telefonu: (1 numer telefonu) …....................................................................................
Adres e-mail: (1 adres e-mail)

….....................................................................................
…………………………………………………..
podpis

Przykładowe informacje, jakie będą przekazywane przez Katowickie TBS Sp. z o.o. drogą elektroniczną:
informacje handlowe dotyczące aktualnej oferty, propozycje najmu, informacje o terminie podpisania
umowy i odbiorze przedmiotu najmu, informacje o awariach na budynkach, informacje o przerwie
w dostawach mediów, informacje o planowanych remontach w budynku, informacje o saldzie
zobowiązań klienta, informacje o wysokości obowiązujących opłat w przypadku zmian.
W razie zmiany adresu e-mail lub numeru telefonu zobowiązuję się do pisemnego powiadomienia
o zmianie.
…………………………………………………..
podpis

