
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych lokatorów zajmujących byłe mieszkania
zakładowe WAMAG SA, zainteresowanych wsparciem, w wykupie lokali od Spółki.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wałbrzyskie Towarzystwo 
Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. w Wałbrzychu ul. Wyszyńskiego 58- 300 
Wałbrzycha, tel. 74 6666340 e-mail: wtbs@wtbs.walbrzych.pl

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan
skontaktować ( p. Mariusz Rzepecki tel. 74 6666358)

3. Pani/Pana  dane  będą  przetwarzane  w  celu  określenia  liczby  lokatorów
zainteresowanych  wykupem lokali  oraz  ustalenia  czy  lokator  usprawniony  jest  do
wykupu lokalu na preferencyjnych warunkach. 

4. Pani/  Pana  dane  osobowe  będą  przetwarzane  na  podstawie  art.  6  ust.  1  lit  a   -
dobrowolnej zgody, w tym celu należy wypełnić oświadczenie dostępne poniżej. 

5. Pani/Pana  dane  osobowe zostaną  udostępnione  Gminie  Wałbrzych  w celu  w  celu
określenia  liczby  lokatorów  zainteresowanych  wykupem lokali  w ramach  wykupu
byłych lokali zakładowych, zgodnie z ustawą z dnia 8 grudnia 2006r. o finansowym
wsparciu  tworzenia  lokali  mieszkalnych  na  wynajem,  mieszkań  chronionych,
noclegowni, schronisk dla bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń (t.j.
Dz. U z 2020 r. poz  508). 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trzech lat.
7. Przysługuje  Pani/Panu  prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych  oraz  prawo  ich

sprostowania, żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 
8. Przysługuje  Pani/Panu  prawo  do  wycofania  zgody w  dowolnym  momencie.

Wycofanie  zgody  nie  wpływa  na  zgodność  z  prawem  przetwarzania,  którego
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

9. Ma  Pani/Pan  prawo  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego  -   Prezesa  Urzędu
Ochrony  Danych  Osobowych,  gdy  uzna  Pani/Pan,  iż  przetwarzanie  dotyczących
Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa.

10. Podanie  danych  jest  dobrowolne,  niepodanie  danych  będzie  skutkowało  brakiem
możliwości przekazania ich Gminie Wałbrzych. 

Zgoda na udostępnienie danych osobowych Gminie Wałbrzych

Ja niżej podpisany …………………………………………………. wyrażam zgodę na
(imię i nazwisko. adres)

udostępnienie Gminie Wałbrzych, przez WTBS Spółka z o. o. w Wałbrzychu moich danych
osobowych  w  zakresie  imię,  nazwisko,  adres w  celu określenia  liczby  lokatorów
zainteresowanych wykupem lokali  w ramach wykupu byłych lokali zakładowych, zgodnie z
ustawą z dnia 8 grudnia 2006r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali  mieszkalnych na
wynajem,  mieszkań  chronionych,  noclegowni,  schronisk  dla  bezdomnych,  ogrzewalni  i
tymczasowych pomieszczeń (t.j. Dz. U z 2020 r. poz  508).

……………………………………..
    (czytelny podpis)


