Wnioskodawca

Jarosław, dnia ............................

INWESTOR/PEŁNOMOCNIK

.....................................................
imię i nazwisko /nazwa/

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
w Jarosławiu Sp. z o. o, ul. Jana Tarnowskiego 28
37-500 Jarosław

.......................................................
adres: /ulica, numer/

.......................................................
kod
nr tel

miejscowość

................................................

Zwracam się z prośbą o wyrażenie zgody na zamianę dotychczasowej lokalizacji wodomierza
głównego (miejsce dotychczasowej lokalizacji): .................................................................................................
zainstalowanego na przyłączu wodociągowym do nieruchomości…..................................................................
…...........................................................................................................................................................................
Proponowana nowa lokalizacja wodomierza: ......................................................................................................
Powód zmiany lokalizacji wodomierza: ..............................................................................................................
…...........................................................................................................................................................................

Opinię techniczną:
□ odbiorę osobiście
□ odesłać pocztą

X Właściwe zaznaczyć

Informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
w Jarosławiu Spółka z o.o. z siedzibą w Jarosławiu przy ul. Tarnowskiego 28, zwany dalej Administratorem.
Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie,
za pomocą poczty tradycyjnej na adres: 37-500 Jarosław, ul. Tarnowskiego 28 oraz na adres e-mail: iod@pwikjaroslaw.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji niniejszego wniosku oraz wykonania umowy i nie
będą udostępniane innym odbiorcom.
4. Podanie danych jest niezbędne do realizacji niniejszego wniosku oraz wykonywania umowy i wiąże się
z realizacją przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zadań określonych w ustawie z dnia
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U.
z 2017 r., poz. 328 ze zm.). W przypadku niepodania danych zawartych we wniosku niemożliwa jest jego
realizacja i wykonanie umowy.
5. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b), c) oraz f) Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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.
6. Posiada Pani/Pan prawo do:
a. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
b. wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
c. przenoszenia danych,
d. wniesienia skargi do organu nadzorczego,
e. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych; cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej dokonaniem.
7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonywania umowy oraz w celach archiwalnych w
interesie publicznym związanym z realizacją przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zadań
publicznych określonych przepisami prawa.
9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej
i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową
utratą,
zmianą,
nieuprawnionym
ujawnieniem,
wykorzystaniem
czy
dostępem,
zgodnie
ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
Niniejszym oświadczam, że zapoznałem(-am) się z treścią powyższej klauzuli informacyjnej.
...........................................
data, podpis

