Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
w Czempiniu sp. z o.o.
ul. Polna 2, 64-020 Czempiń
________________________________________________________________________________
Czempiń, dnia ….………………………………….
Dane wnioskodawcy

Dane pełnomocnika/osoby upoważnionej*

Imię i nazwisko/Nazwa …………………………..
……………………………………………………....
………………………………………………………
Adres………….:…………………………………..
………………………………………………………
Telefon ……………………………………………
E-mail ………………………………………………
NIP………………………………………………….

Imię i nazwisko/Nazwa …………………………...
……………………………………………………....
……………………………………………………….
Adres………….:……………………………………
……………………………………………………….
Telefon ………………………………………………
E-mail ……………………………………………….
NIP……………………………………………………

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr ………… w obrębie ………………..
położonej w ………………………..…. przy ul. ……....………………… nr budynku/lokalu ……. ...
Oświadczam, że posiadam tytuł prawny do dysponowania nieruchomością/lokalem, wnikający z:
□ własność
□ współwłasność – …………………………………………………………....................…….….....
□ użytkowanie wieczyste
□ najem
□ trwały zarząd
□ umowa dzierżawy
□ inne – ……………………………………………………………………...........................……….
Przyjmuję do wiadomości, iż:
Dane zbierane są w celu zawarcia umowy na dostawę wody* i odbiór ścieków* oraz zobowiązuję
się do niezwłocznego informowania, o wszelkich zmianach w zakresie tytułu prawnego.

……....…….…..………………………………….
Podpis wnioskodawcy lub pełnomocnika

* niepotrzebne skreślić
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH
Na podstawie 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 oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci numeru telefonu lub adresu e-mail w
celach kontaktowych

________________________________________________________________________________________________
www.pgk-czempin.pl
email: biuro@pgk-czempin.pl
tel.: +48 (61) 282 63 39
fax: (61) 282 63 39
NIP: 698-18-45-199

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
w Czempiniu sp. z o.o.
ul. Polna 2, 64-020 Czempiń
________________________________________________________________________________
KLAUZULA INFORMACYJNA – RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od
25 maja 2018 r., informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Czempiniu Sp. z o.o.,
ul. Polna 2, 64- 020 Czempiń. Kontakt z administratorem jest możliwy także za pomocą adresu mailowego:
biuro@pgk-czempin.pl,
2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Aleksandra Cnota-Mikołajec. Kontakt z inspektorem jest możliwy za
pomocą adresów mailowych: aleksandra@eduodo.pl lub iod@eduodo.pl,
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zlecenia wykonania usługi wydania warunków
technicznych lub ich aktualizacji; w tym podłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej
istniejącego lub planowanego na podstawie 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, art. 6 ust. 1 lit c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze, wynikającego z ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i
zbiorowym odprowadzeniu ścieków oraz na podstawie wyrażonej zgody w celach kontaktowych, zgodnie z art. 6 ust. 1
lit. a RODO.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów
władzy publicznej w zakresie i w celach, które wynikają wyłącznie z przepisów powszechnie obowiązującego
prawa,
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z administratorem przetwarzają jego dane,
c) podmioty realizujące zadania Administratora Danych Osobowych, takie jak: operator pocztowy, bank, dostawca
oprogramowania dziedzinowego.
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w punkcie
trzecim, a w przypadkach, w których wymagają tego przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach - przez czas określony w tych przepisach.
6. Ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich pierwszej kopii,
b) do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) do usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 17 RODO oraz art. 18 RODO,
d) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na zasadach opisanych w art. 21 RODO,
e) do przenoszenia danych, zgodnie z art. 20 RODO,
f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli dane przetwarzane były na jej podstawie.
W celu skorzystania oraz uzyskania więcej informacji dotyczących praw określonych powyżej (lit. a-g) należy
skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem Danych Osobowych.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ustawy o
ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
8. Podanie przez Państwa danych osobowych wymaganych przepisami jest warunkiem realizacji zlecenia.
Konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości jego realizacji. Podanie przetwarzanych na podstawie zgody
danych jest dobrowolne i nie będzie skutkowało nierozpatrzeniem wniosku.
9. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane,
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

……....…….…..………………………………….
Podpis wnioskodawcy lub pełnomocnika

* niepotrzebne skreślić
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH
Na podstawie 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 oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci numeru telefonu lub adresu e-mail w
celach kontaktowych

________________________________________________________________________________________________
www.pgk-czempin.pl
email: biuro@pgk-czempin.pl
tel.: +48 (61) 282 63 39
fax: (61) 282 63 39
NIP: 698-18-45-199

