Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych
„EKOWOD” Sp. z o. o.
ul. Mariańska 2, 46-100 Namysłów
Nr płatnika ….............................../ Nr posesji ….................................**/data wpływu**..……………………

Oświadczenie o miejscu zamieszkania*
Oświadczam, że ja niżej podpisany/podpisana …..........................................................................
(imię i nazwisko)

PESEL.........................................................
zamieszkuję pod wskazanym poniżej adresem:
ulica............................................................ nr domu ….................... nr lokalu …....................................
miejscowość …............................................................... kod pocztowy ….............................................
Oświadczam, że przedłożone przeze mnie powyższe informacje są zgodne ze stanem faktycznym.
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Sp. z o.o. z siedzibą w Namysłowie (46-100)
przy ul. Mariańskiej 2.
2. Dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych osobowych w ZWiUK „EKOWOD” Sp. z o.o.: e-mail: iod@ekowod.net, tel. 77/4105222 lub pisemnie na
adres naszej siedziby.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na jednej z poniżej wymienionych podstaw:
a) W celu wypełnienia obowiązku prawnego tj. ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz z zakresu rachunkowości
(art 6 ust 1 lit. c RODO),
b) W celu realizacji 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. b RODO),
c) W celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu ZWiUK „EKOWOD” Sp. z o.o., który polega na ustaleniu
i ewentualnym dochodzeniu roszczeń (art 6 ust 1 lit. f RODO),
d) Na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych do celu dla jakiego zgoda została wyrażona (art 6 ust 1 lit. a RODO)
4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wymaganych przez ZWiUK „EKOWOD” Sp. z o.o. w celu zawarcia i realizacji umowy jest dobrowolne ale
konieczne do zawarcia i realizacji umowy.
5. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.
6. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: dostawca systemu informatycznego, banki w zakresie realizacji płatności, organy uprawnione do otrzymania
Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa.
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane: do czasu wypełnienia obowiązku prawnego ZWiUK „EKOWOD” Sp. z o.o./ do czasu realizacji umowy/do czasu
realizacji prawnie uzasadnionego interesu ZWiUK „EKOWOD” Sp. z o.o./do czasu cofnięcia zgody.
9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
prawo wniesienia sprzeciwu.
10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza
przepisy RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r.***)

Zgodnie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., wyrażam zgodę na
przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym oświadczeniu przez Zakład wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD”
Sp. z o.o. w Namysłowie dla celów wynikających z jego realizacji.***

….........................................................................
data i podpis składającego oświadczenie

* Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której ta osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu
(art.25 Kodeksu Cywilnego)

