Gaworzyce, dnia ................................. r.
............................................................................................................
(Imię i nazwisko składającego wniosek)
............................................................................................................
(adres )
............................................................................................................
............................................................................................................
(nr telefonu)

Zakład Usług Komunalnych w Gaworzycach
ul. Dworcowa 95
59-180 Gaworzyce
POWIADOMIENIE
o zmianie Usługobiorcy korzystającego z zaopatrzenia w wodę /odprowadzania ścieków
/zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków*)
1.

Informuję, iż z dniem ............................................ r. nastąpiła zmiana Usługobiorcy korzystającego z zaopatrzenia
w wodę /odprowadzania ścieków /zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków

*)

do nieruchomości położonej

w ..................................................... przy ul. ............................................................ nr ................................ .
2.

Stan liczydła wodomierza głównego w dniu .......................... r.

wynosił ................................ m 3.

3.

Stan liczydła podlicznika w dniu .................................... r.

4.

Nowym Usługobiorcą będzie: ............................................................................................................................................

wynosił ................................ m 3.

…………………………….................................................................................................................................................
…………………………….................................................................................................................................................
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów związanych z realizacją niniejszego wniosku zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

...................................................................
(podpis nowego Usługobiorcy)

*) niepotrzebne skreślić

……........................................................
(podpis składającego wniosek)

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Administrator Twoich danych

Zakład Usług Komunalnych w Gaworzycach, ul. Dworcowa
95, 59-180 Gaworzyce

Inspektor OchronyDanych

We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych
możesz kontaktować się pod adresem:
iodo@gaworzyce.com.pl

Cele przetwarzania

Podstawa prawna:

Retencja

Zaopatrzenie w wodę i
odprowadzanie ścieków

art. 6, ust. 1 lit. b) RODO - 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

do czasu
zakończenia
umowy

Prowadzenie rozliczeń

Archiwizacja danych

Dochodzenie roszczeń i obrona
przed roszczeniami

Odbiorcy danych

art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. przetwarzanie
jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na administratorze
art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. przetwarzanie
jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na administratorze w
zw. z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o
narodowym zasobie archiwalnym i
archiwach
art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - wypełnienie
obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze w zw. z ustawą z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

5 lat od
zakończenia roku
kalendarzowego

•Podmioty z którymi administrator zawarł umowy
powierzenia
•Prawo żądania dostępu do danych

PrzysługująceCi prawa
•Prawo żądania sprostowania danych
•Prawo żądania usunięcia danych
•Prawo żądania ograniczenia przetwarzania
•Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urząd
Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa
Obowiązek podania danych

Podanie danych jest niezbędne do rozpatrzenia wniosku i
zawarcia umowy.

