Jarosław,dn .......................

..................................
.....................................
.....................................
Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. J. H. Tarnowskiego 28
37-500 Jarosław

Zwracam się z prośbą o wykonanie usługi ..................................................................
pod adresem ..............................................................................................................................................
Wyrażam zgodę na wystawienie faktury bez mojego podpisu. Należność ureguluję po otrzymaniu faktury.

Klauzula informacyjna
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 Jarośław, ul. Tarnnowskiego 28 oraz na adres e-mail: iod@pwik-jaroslaw.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji niniejszego wniosku i nie będą udostępniane innym odbiorcom.
4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b), c) oraz f) Rozporządzenia
o ochronie danych osobowych.
5. Podanie danych jest niezbędne do realizacji niniejszego wniosku, w przypadku niepodania danych niemożliwa jest jego realizacja.
6. Posiada Pani/Pan prawo do:
1. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
danych osobowych,
2. wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
3. przenoszenia danych,
4. wniesienia skargi do organu nadzorczego,
5. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:
a. do czasu wykonywania umowy oraz przez okres konieczny w celu ustalenia,
b. dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej,
c. z uwagi na obowiązek przechowywania danych wynikajacy z przepisow prawa,
d. inne ważne względy interesu publicznego.
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

Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych

1.
2.
3.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
w Jarosławiu Spółka z o.o. z siedzibą w Jarosławiu, ul. Tarnowskiego 28, numer KRS 0000119208. w celu realizacji niniejszego
wniosku.
Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz
prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

...........................................
data, podpis
Informuję, że
i adresu e-mail.

wyrażam

dodatkowo

zgodę

na

przetwarzanie

moich

danych

osobowych

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

tj.

numeru

telefonu

