
 

KATOWICKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O. 
 

INFORMACJA: Poniższe oświadczenie stanowi podstawę do złożenia przez KTBS Sp. z o.o. do Prezydenta Miasta 
Katowice deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w trybie ustawy z dnia 13 września 
1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 888).  

OŚWIADCZENIE NAJEMCY 
(dot. Ilości osób zamieszkujących w lokalu mieszkalnym) 

 
 

Ja ………………………………………………………………………………………………………………, będący najemcą lokalu mieszkalnego 

przy ulicy …………………………………………………..…………………… …………… /……..…… jestem świadomy warunków zawartych 

w umowie najmu lokalu mieszkalnego. 

Biorąc pod uwagę powyższe oświadczam, że w niniejszym lokalu zamieszkują niżej wymienione osoby: 

 

            NAJEMCA 
1. ……………………………………………………..…………………... / ………………………………........ / ………………………………………………… 

(imię i nazwisko)                 (PESEL)             

                                       

2. ……………………………………………………..…………………... / ………………………………........ / ………………………………………………… 
(imię i nazwisko)                 (PESEL)                                        (stopień pokrewieństwa) 

 

3. ……………………………………………………..…………………... / ………………………………........ / ………………………………………………… 
(imię i nazwisko)                 (PESEL)                                        (stopień pokrewieństwa) 

 

4. ……………………………………………………..…………………... / ………………………………........ / ………………………………………………… 
(imię i nazwisko)                 (PESEL)                                        (stopień pokrewieństwa) 

 

5. ……………………………………………………..…………………... / ………………………………........ / ………………………………………………… 
(imię i nazwisko)                 (PESEL)                                        (stopień pokrewieństwa) 

 

6. ……………………………………………………..…………………... / ………………………………........ / ………………………………………………… 
(imię i nazwisko)                 (PESEL)                                        (stopień pokrewieństwa) 

 
Ilość osób ogółem: ………………… os. 
 
 

O zmianie danych podanych w oświadczeniu, które mają wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, zobowiązuję się każdorazowo informować KTBS Sp. z o.o. w terminie 7 dni od dnia  
zaistnienia zmiany danych. 
 

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

(miejscowość i data)                                                   (czytelny podpis najemcy) 

 

 



 
KLAUZULA INFORMACYJNA NT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 oraz art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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)– dalej RODO − informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z  o o. 
w Katowicach reprezentowana przez Zarząd Spółki  z siedzibą w Katowicach ul. Krasińskiego 14,   40-019 Katowice (dalej 
Spółka, KTBS Sp. z o.o.) 

2. Spółka wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, Pana Mariana Stanek z którym można skontaktować się w sprawach 
dotyczących ochrony danych osobowych oraz realizacją praw z tym związanych. W  tym celu możliwy jest kontakt drogą 
elektroniczną na adres iodo@tbs.katowice.pl, a także pocztą tradycyjną na adres siedziby Spółki. 

3. Dane osobowe wskazane we wniosku mogą być przetwarzane w następujących celach oraz na poniższych podstawach 
prawnych: 
a. przyjęcia i rozpatrzenia złożonego wniosku i prowadzenia korespondencji związanej z realizacją wniosku (podstawa 

prawna: art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO); 
b. zawarcia z Panem/Panią umowy najmu i jej wykonania (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO) 
c. rozpatrywania i dochodzenia roszczeń, obrony przed roszczeniami, co stanowi prawnie uzasadniony interes 

administratora (podstawa prawna przetwarzania danych art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 
d. w celu przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych oraz na potrzeby wykazywania prawidłowości spełnienia 

obowiązków prawnych spoczywających na Spółce zwłaszcza w zakresie wypełniania obowiązków wynikających 
z przepisów o ochronie danych osobowych, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora (podstawa prawna: 
art. 6 ust. lit. f RODO); 

e. realizacji wymagań prawnych w zakresie przepisów podatkowych i rachunkowych związanych z dokonaną wpłatą 
(podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. c RODO). 

4. Dane osobowe mogą być ujawniane do podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, w tym: 
a. podmiotów wspierających Spółkę w zakresie obsługi technicznej i informatycznej (w tym dostarczenia, wdrażania oraz 

serwisu oprogramowania i serwisu sprzętu informatycznego); 
b. podmiotów świadczących obsługę prawną Spółki; 
c. podmiotów konsultingowych, audytowych i doradczych – w zakresie realizowanych przez te podmioty usług na rzecz 

Spółki; 
d. Miastu Katowice, Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Katowicach. 

5. Dane osobowe nie będą przekazywane przez Spółkę poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). 
6. Dane osobowe będą przechowywane przez Spółkę przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania dotyczącego 

wniosku, a ponadto: 
a. do czasu rozpatrzenia złożonych reklamacji, ewentualnych zastrzeżeń oraz przedawnienia potencjalnych roszczeń 

związanych z przeprowadzonym postępowaniem; 
b. w celach archiwizacyjnych, gdy dotyczy to historii prowadzonej komunikacji, w tym korespondencji, jak również 

udzielanych odpowiedzi na zgłaszane zapytania; 
c. przez okres niezbędny do udokumentowania przez Spółkę przed organami administracji publicznej, w tym organem 

nadzoru w zakresie ochrony danych osobowych, prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych na nim spoczywających; 
d. przez czas wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności w zakresie regulacji 

podatkowych i rachunkowych. 
7. Spółka zapewnia prawo skorzystania z uprawnień przewidzianych na gruncie RODO, tj. prawa żądania dostępu do swoich 

danych osobowych, prawa ich sprostowania, usunięcia lub żądania ograniczenia przetwarzania, prawa do przenoszenia danych, 
a także prawa wniesienia sprzeciwu na ich przetwarzanie, na zasadach i w przypadkach przewidzianych w przepisach RODO. 

8. Każdej osobie przysługuje prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego, 
którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

9. Podanie danych osobowych w celach: 
a. skutecznego złożenia wniosku oraz zawarcia umowy, o której mowa w pkt 3 lit. b) jest warunkiem jej zawarcia, 

a niepodanie danych może skutkować brakiem możliwości jej zawarcia; 
b. rozpatrywania reklamacji, ewentualnych zastrzeżeń, dochodzenia ewentualnych roszczeń jest niezbędne celem 

prawidłowego rozpatrzenia przez Spółkę reklamacji, zastrzeżeń lub dochodzenia roszczeń; 
c. w celach wynikających z przepisów prawa, w zakresie uregulowań podatkowych i rachunkowych, jest obligatoryjne; 
d. w pozostałych przypadkach jest dobrowolna.  

10. Źródło pochodzenia danych osobowych  
W przypadku, gdy jesteście Państwo osobami zgłoszonymi do wspólnego zamieszkania Państwa dane  (imię, nazwisko i PESEL) 
otrzymaliśmy  za pośrednictwem zgłoszenia dokonanego przez Najemcę. 


