
 
Tarnowskie Góry, …………………………………….. 

OŚWIADCZENIE 

IMIĘ:                                                               ………………………………..……………………………………….. 

NAZWISKO:                                                   ………………………………………………………………………….. 

Adres zamieszkania:                                    .…………………………………………………………………………. 

Adres do korespondencji:                          .…………………………………………………………………………. 

Numer telefonu:                                          .…………………………………………………………………………. 

Email:                                                             …………………………………………………………………………… 

1. Wyrażam zgodę, aby wszelka korespondencja kierowana przez Międzygminne TBS Sp. z o.o. z siedzibą  

w Tarnowskich Górach tj. m. in.: faktury, rachunki, zmiany naliczeń była doręczana poprzez włożenie do mojej 

skrzynki pocztowej. Z momentem włożenia do mojej skrzynki pocztowej w/w dokumentów uznaję, iż zostały mi 

doręczone skutecznie. 

2. Wyrażam zgodę na wysyłanie i otrzymywanie korespondencji za pomocą: 

• poczty elektronicznej 

• wiadomości tekstowych SMS 

od Międzygminnego TBS Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach (42-600) przy ul. Towarowej 1, wpisaną do 

rejestru przedsiębiorców  prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach pod numerem KRS 0000013307, NIP: 

6450005331, REGON: 2722157009 i w tym celu udostępniam wyżej wymieniony adres poczty elektronicznej i numer 

telefonu. 

Korespondencja obejmować  będzie w szczególności: 

a) Informacje (przypomnienia) o planowanych przeglądach technicznych w mieszkaniach, terminach legalizacji 

wodomierzy, 

b) Informacje o pracach remontowych odbywających się na budynku, 

c) Zaproszenia na spotkania mieszkańców, 

d) Dokumenty związane ze stanem konta, w tym informacje o ewentualnej nadpłacie lub zadłużeniu (wezwania 

do zapłaty), 

e) Dokumenty rozliczeniowe, jak rozliczenia mediów, zaliczek czynszowych, 

f) Inne dokumenty oraz pisma wystosowane przez Międzygminne TBS w Tarnowskich Górach. 

3. Oświadczam, że wysłanie mi w/w informacji oraz dokumentów za pomocą poczty elektronicznej lub  wiadomości 

tekstowych SMS uważam za dostarczone. 

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

                                                                                                                                                     data i podpis 

 

Zgodnie z art. 6 ust.1  lit.a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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 (Dz.Urz.UE L z 2016 r. Nr 119, s.1) wyrażam zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych podanych w niniejszym oświadczeniu w celu realizacji czynności związanych                            

z przekazywaniem dokumentów i informacji z wykorzystaniem elektronicznych środków przekazu, tj. za pomocą 

poczty elektronicznej oraz wiadomości sms przez Międzygminne TBS Sp. z o.o w Tarnowskich Górach.   

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

                                               Data, czytelnie imię i nazwisko 

 


