
 
 

 
 

 

 

Oświadczenie 

 

Ja, niżej podpisany(a) …………………………………………………………………………… 
(Imię i Nazwisko) 

legitymujący(a) się  ………………………………………………………………………………..                                 
                                  (numer dowodu osobistego lub dokumentu stwierdzającego tożsamość i nazwa organu wydającego)                                

 

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

zamieszkały(a) ……………………………………………………………………………………….                 
                                      (adres) 

wyrażam zgodę na zawarcie umowy na dostarczenie wody i odprowadzanie ścieków przez  

 ……………………………………………………………………………………………………… 
(Imię i Nazwisko) 

legitymujący(a) się  ………………………………………………………………………………..                                 
                                     (numer dowodu osobistego lub dokumentu stwierdzającego tożsamość i nazwa organu wydającego)                                

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

zamieszkały(a)……………………………………………………………………………………….                 
                                      (adres) 

 

a Zakładem Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o. ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9 

97-400 Bełchatów. 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji zlecenia przez Zakład Wodociągów  

i Kanalizacji „WOD.–KAN.” Sp. z o.o. w Bełchatowie zgodnie z Rozporządzeniem 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. 

 

 

…………………………………………………             ………………………………………  
              (miejscowość, data)                         (podpis) 

 

 

 

Administratorem danych osobowych jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., z siedzibą w Bełchatowie. Dane osobowe przetwarzane będą przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 

w celu wykonania niniejszego wniosku/zlecenia. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania wniosku/zlecenia, a następnie przez okres niezbędny do zabezpieczenia 

ewentualnych roszczeń związanych z przetwarzaniem danych. Dane osobowe będą udostępniane tylko podmiotom, którym Administrator ma obowiązek przekazywać dane na gruncie 

obowiązujących przepisów prawa oraz, na podstawie stosownej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, podmiotom wspierającym Administratora w realizacji zlecenia. Posiada 

Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody 

w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza przepisy r.o.d.o. Skargę należy wnieść do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych 

jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji zlecenia. 

* niepotrzebne skreślić 


