………………………………………………………..

Kolbuszowa, dn. ……………………………………….

………………………………………………………..

ZGKiM Sp. z o.o.
z siedzibą w Kolbuszowej
ul. Piłsudskiego 111a
36-100 Kolbuszowa

Data (DD-MM-RRRR)

nazwisko i imię

pełny adres zamieszkania

………………………………………………………..
………………………………………………………..
PESEL

tel. …………………………………………………..
Niniejszym oświadczam, że od dnia ………………………………… jestem odbiorcą wody oraz odprowadzającym ścieki*,
na mojej posesji znajdującej się w miejscowości: ……………………………………………….. , nr działki budowlanej: ……………………..,
adres: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Zwracam się z wnioskiem o przepisanie umowy na: dostawę wody/odprowadzenie ścieków* z dotychczasowego
odbiorcy tj.: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… na mnie.
Świadomy/a odpowiedzialności za podawanie fałszywych danych informuję, że posiadam następujący tytuł prawny do
dysponowania ww. posesją: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(własność, współwłasność (udział - %), dzierżawa, najem, użytkowanie, zarząd)

Zmiana umowy następuje w związku z: ………………………………………………………………………………………………………………..,
Na wniosek: ………………………………………………………………………………,
Stan wodomierza nr ……………………………………… w dniu przekazania lokalu wynosi: ………………………………... m3
KLAUZULA INFORMACYJNA
1.

2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.

11.
12.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego 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 dyrektyw y 95/46/WE (RODO),
informujemy, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. z siedzibą w Kolbuszowej przy ul. Piłsudskiego
111A, 36-100 Kolbuszowa, zwanym dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: e-mail: iod@zgkim.kolbuszowa.pl, tel. 17 227 52 27,
Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku i dalszej jego realizacji tj. zawarcia umowy o dostawę wody i odprowadzenia
ścieków na podstawie:
a.
art. 6 ust. 1 lit b) RODO, tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań
na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy,
b.
art. 6 ust. 1 lit c) RODO, tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty, którym Administrator przekazuje lub powierza dane osobowe na po dstawie przepisów
prawa lub dla realizacji umowy w celu wykonania obowiązku prawnego, firmy wdrażające niezbędne oprogramowanie, firmy serwisujące sprzęt informatyczny,
podmioty prowadzące działalność pocztową, komornik, radca prawny,
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla zawarcia umowy,
Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres określony przepisami prawa, zgodnie z instrukcja kancelaryjną oraz jednolitym rzeczowym
wykazem akt,
Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,
Posiada pani/Pan prawo do:
a.
dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO;
b.
sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
c.
usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO;
d.
ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;
e.
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 RODO;
f.
prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO;
Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie przez
Administratora danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

... wypełnić, *niepotrzebne skreślić

……………………………………………………………………..
(czytelny podpis wnioskodawcy – nowego odbiorcy)

