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

             (imię i nazwisko)                              (miejscowość, data) 

 

……………………………………. 

 

……………………………………. 

    (adres lokalu komunalnego) 

 

……………………………………. 

             (numer telefonu) 

 

 

        TTBS sp. z o. o. 

        ul. Kołłątaja 9 

        83-110 Tczew  

 

OŚWIADCZENIE 

 
 

 Ja, niżej podpisany/a, informuję o zgonie ………………………………………………………. 

(podać imię i nazwisko zmarłego oraz stopień pokrewieństwa) – dotychczasowego najemcy/lokatora zajmującego 

lokal bezumownie, będącego jednocześnie jedynym użytkownikiem lokalu gminnego nr ....... 

położonego w Tczewie przy ul. …………………………………………………… . 

 Zobowiązuję się do dostarczenia dostawcom mediów (gaz, prąd, internet/telewizja, itd.) aktu 

zgonu najemcy/użytkownika lokalu (w celu poinformowania o zgonie ich klienta, w następstwie czego 

zakończeniu uległa umowa z dostawcą) oraz jednoczesnego złożenia wniosków o demontaż licznika 

energetycznego i/lub gazowego. Zobowiązuję się również do zachowania kserokopii dokumentów 

potwierdzających spełnienie powyższych warunków i przedstawienie ich na prośbę administratora. 

 Zobowiązuję się opróżnić przedmiotowy lokal oraz pomieszczenia do niego przynależne 

z wszelkich ruchomości i dokonać zdania go administratorowi do dnia .............................., i najpóźniej 

1-2 dni przed planowanym zdaniem kluczy ustalić z pracownikiem TTBS dokładny termin 

protokolarnego przekazania lokalu. W przypadku, gdy z jakichś przyczyn części ruchomości nie da się 

usunąć z lokalu, zobowiązuję się do poinformowania o tym fakcie kierownika Działu Nieruchomości 

i Najmu TTBS w celu ustalenia dogodnego dla obu stron rozwiązania problemu. 

Oświadczam, iż zostałem/am poinformowany/a, że prawo do pobrania ewentualnej nadpłaty 

pozostałej na koncie zdawanego lokalu posiadają wyłącznie prawomocni spadkobiercy. 

Do niniejszego oświadczenia załączam kserokopię aktu zgonu najemcy/lokatora. 

Oświadczam, iż zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną RODO. 

 

 

 

                      ……………………………………… 

                                              (pełny czytelny podpis) 

         

 

 



Klauzula informacyjna dot. wniosków 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 roku 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 dalej RODO, TTBS informuje, że: 

1. Administrator Danych Osobowych 

Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest Tczewskie Towarzystwo Budownictwa 

Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Hugona Kołłątaja 9, 83-110 Tczew (dalej: TTBS). 

2. Inspektor Ochrony Danych 

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w TTBS – p. Adrianą Głuchowską możliwy jest za 

pośrednictwem adresu e-mail: auditor@auditorsecurity.pl oraz numerem telefonu: 696 011 969 

3. Cel i podstawa prawna przetwarzania 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu przyjmowania i rozpatrywania 

wniosków wpływających do TTBS, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c oraz f RODO, w tym m.in.: 

1) wniosek o potwierdzenie praw najmu po zrzeczeniu się praw przez dotychczasowego najemcę  

2) wniosek o rezygnację z lokalu; 

3) wniosek o potwierdzenie wstąpienia w stosunek najmu; 

4) wniosek o umowę na ogródek; 

5) wniosek o wydanie kserokopii umowy najmu; 

6) wniosek o wydanie zaświadczenia o tytule prawnym; 

7) wniosek o wyrażenie zgody na prowadzenie działalności gospodarczej; 

8) wniosek o zmianę normy; 

9) wniosek o zdanie lokalu po śmierci najemcy; 

10) wniosek o zrzeczenie praw do lokalu na osobę pozostawioną; 

11) wniosek o zrzeczenie praw do lokalu. 

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych gromadzonych w dokumentacji jest dobrowolne, 

jednakże niezbędne do rozpatrzenia wniosku.  

4. Odbiorcy danych 

W toku załatwiania Pani/Pana sprawy dane osobowe mogą być przekazane innym podmiotom. 

Odbiorcami danych mogą być podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie 

odpowiednich przepisów prawa oraz podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu 

Administratora, na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.  

5. Informacja o przekazaniu danych do państw trzecich 

Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. 

6. Prawa osób, których dane są przetwarzane 

Ma Pani/Pan prawo, w zakresie danych osobowych Pani/Pana dotyczących do: 

1) dostępu do danych osobowych, 

2) sprostowania danych osobowych np. gdy są nieaktualnie lub nieprawdziwe, 

3) w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w TTBS Pani/Pana 

danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie. 

7. Profilowanie 

Ponadto informujemy, że TTBS nie przetwarza danych osobowych w trybie zautomatyzowanym oraz że 

dane nie są profilowane. 


