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WNIOSEK O ZMIANĘ DANYCH W UMOWIE o zaopatrzenie w
wodę i/lub odprowadzanie ścieków

WNIOSKODAWCA

………………………………………………………………………………………………………………………………….
(dla osób indywidualnych: IMIĘ I NAZWISKO/ dla podmiotów gospodarczych: PEŁNA NAZWA FIRMY, SIEDZIBA I ADRES FIRMY

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(ADRES ZAMIESZKANIA/ SIEDZIBA I ADRES FIRMY)

……………………………………………………………………………………………………………………………
(ADRES DO DORĘCZANIA FAKTUR I KORESPONDENCJI)

WYPEŁNIA OSOBA PESEL (nieobowiązkowe) PESEL (nieobowiązkowe)
INDYWIDUALNA

K M

WYPEŁNIA PODMIOT NIP REGON
GOSPODARCZY

NR TELEFONU
(Nieobowiązkowe)

Niniejszym zwracam się z prośbą o zmianę danych w umowie:

dostarczanie wody odprowadzanie ścieków

do nieruchomości

………………………………………………………………………………………………………………..
(adres nieruchomości)

W związku ze zmianą

1. nazwy odbiorcy usług z …………………………………………………………………………………………………….

na: …………………………………...………………………………………………………………………………………………

2. adresu zamieszkania/ siedziba z …………………….…………………………………………………………………………..

na : ….……………………………………………………………………………………………………………………………….

3. adres punktu z ………………………….……………………………………………………………………………………

na: ……………………………………………………………………………………………………………………………….

4. Zakresu świadczonych usług z………………………………………………………………………………………………

na: ………………………………………………………………………………………………………………………………

WSCHOWA, DNIA …………………….

…………………………………...……………………………..
czytelny podpis lub podpis i pieczęć Wnioskodawcy
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KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 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 (RODO) Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o. informuje, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o. z siedzibą we Wschowie, dane kontaktowe

Spółki: Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o., ul. Daszyńskiego 10, 67-400 Wschowa, numer telefonu: 65 5402605, e-mail:
sekretariat@skwschowa.pl;

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Spółce Komunalnej Wschowa Sp. z o. o. możliwy jest pod numerem tel. nr. 65 5408462
lub adresem email: iod@skwschowa.pl;

3) Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:
a) zawarcia umowy lub realizacji Państwa zlecenia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
b) kontaktowania się z Państwem w sprawie umów zawartych ze Spółką Komunalną Wschowa Sp. z o.o., na podstawie Państwa zgody, tj.

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
4) Państwa dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom:

a) organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej,
w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

b) innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych ze Spółką Komunalną Wschowa Sp. z o.o., przetwarzają dane
osobowe dla których Administratorem jest Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o.

5) Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania umowy lub realizacji zlecenia, a w przypadku danych podanych
fakultatywnie – do czasu wycofania zgody, lecz nie dłużej niż przez okres trwania umowy. Okres przetwarzania danych osobowych może
zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla
dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Spółkę Komunalną Wschowa Sp. z o.o.. Po tym okresie
dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości.

6) posiadają Państwo prawo do:
a. prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO,
b. prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO,
c. prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO,
d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO,
e. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 RODO,
f. prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO,
g. do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, w sposób równie łatwy jak łatwe było jej wyrażenie;

7) Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
8) Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy, a ich niepodanie uniemożliwi nam zawarcie z

Państwem umowy. W zakresie danych osobowych nieobowiązkowych podanie danych jest dobrowolne, a ich niepodanie nie powoduje
żadnych negatywnych konsekwencji.

9) W oparciu o dane osobowe Administrator może podejmować wobec Państwa zautomatyzowane decyzje, polegające jedynie na rozliczaniu
zobowiązań z tytułu umowy na dostarczanie wody w oparciu o zdalny odczyt liczników zużycia wody, jednak nie wiąże się to z
czynnością profilowania;

10) Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej;

Oświadczam, że zapoznałem się z powyższą informacją dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych oraz zawartymi w niej
pouczeniami.

WSCHOWA, DNIA …………………….

…………………………………...……………………………..
czytelny podpis lub podpis i pieczęć Wnioskodawcy

mailto:sekretariat@skwschowa.pl
mailto:iod@skwschowa.pl

