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43–200 Pszczyna ul. Jana Kilińskiego 5a

……………………., dnia ………………………….
(miejscowość)

( data)

OŚWIADCZENIE O ROZLICZENIU KWOTY PARTYCYPACJI
Z NASTĘPCĄ PARTYCYPUJĄCEGO

Jako Partycypujący w kosztach przedsięwzięcia inwestycyjno – budowlanego
polegającego

na

budowie

budynku

mieszkalnego

w

Pszczynie

przy

ulicy

…………………………………………………………………………………………. oświadczam,
że

dokonałem

rozliczenia

wpłaconej

przeze

mnie

na

rzecz

Pszczyńskiego

Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. kwoty partycypacji w wysokości
…………………………………

zł1*

z

Następcą

Partycypującego

Panią/Panem2**

…………………………………………………………………………….. i nie mam wobec
niego żadnych roszczeń.

……………………………………………………
(czytelny podpis ustępującego partycypującego)

1

kwota musi stanowi równowartość potrącenia dokonanego przez PTBS Sp. z o.o. w okresie korzystania z lokalu

mieszkalnego przez ustępującego partycypującego
2

niepotrzebne skreślić

Pszczyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
43- 200 Pszczyna ul. Jana Kilińskiego 5a
tel. (+48 32) 212-85-55; (+48 32) 449-03-26
WWW.PTBSPSZCZYNA.PL
E-MAIL:

SEKRETARIAT@PTBSPSZCZYNA.PL

WYSOKOŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO: 7 400 950 ZŁ
NR KRS: 0000127208
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
REGON: 276654704
NIP: PL638-15-30-174
KONTO BANKOWE: PKO BP O/PSZCZYNA
NR 13 1020 2528 0000 0302 0015 2744

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych w Zasobie PTBS

1. Administratorem danych osobowych podanych w umowie jest Pszczyńskie Towarzystwo
Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Pszczynie przy ul. Kilińskiego 5a, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przy Sądzie
Rejonowym Katowice - Wschód VIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000127208,
zwany dalej: "Administratorem".
2. Z Administratorem można skontaktować się z pisząc na adres: 43-200 Pszczynie,
ul. Kilińskiego 5a lub telefonując pod numer: 32 2128555.
3. Podstawą prawną przetwarzania danych jest realizacja umowy pomiędzy Panem/Panią
a Administratorem, zwana dalej: "Umową", dla której przetwarzanie Pana/Pani danych
jest niezbędne.
4. Podane przez Pana/Panią dane osobowe są konieczne w celu zawarcia i realizacji umowy.
5. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją Umowy oraz
do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy.
6. Pana/Pani dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne w celu realizacji
Umowy.
7. Administrator może przekazać Pana/Pani dane innym podmiotom, jeżeli będzie to
konieczne w celu realizacji Umowy.
8. Administrator nie zamierza przekazywać Pana/Pani danych do państwa trzeciego ani do
organizacji międzynarodowych.
9. Ma Pan/Pani prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich
sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych. Wniosek
Pana/Pani może nie zostać uwzględniony, jeżeli będzie prowadził do ograniczenia lub
uniemożliwienia realizacji umowy.
10. W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych przez Administratora
przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, jeżeli uzna Pan/Pani, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza
przepisy prawa.
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