Pińczów, dnia ……………………………
………………………………………………………….
Imię i Nazwisko

………………………………………………………….
Adres

………………………………………………………….
Tel. …………………………………………………..

„Wodociągi Pińczowskie” Spółka z o.o.
ul. Batalionów Chłopskich 160
28-400 Pińczów

Zlecam wykonanie naprawy przyłącza wodociągowego / montaż zasuwy / naprawa
przyłącza kanalizacyjnego / montaż wodomierza / demontaż wodomierza / wymiana
uszkodzonego wodomierza / odcięcie wody - zakręcenie / uruchomienie przyłącza –
wodociągowego w miejscowości:……………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………...
po cenach zgodnych z obowiązującym cennikiem zakładowym.
Należność za w/w usługę ureguluję po otrzymaniu faktury.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Wypełniając obowiązek informacyjny w zakresie ochrony danych osobowych na podstawie art. 13 ust. l i ust. 2 ogólnego 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 zwanym dalej „RODO" i dbając o Państwa dane osobowe przetwarzane przez nas informujemy, że:
Administrator Danych: Administratorem Państwa danych osobowych będą „Wodociągi Pińczowskie” sp. z o.o. w Pińczowie,
z siedzibę ul. Batalionów Chłopskich 160 w Pińczowie. Możesz się z nami skontaktować: listowanie: ul. Batalionów Chłopskich 160, 28-400 Pińczów,
telefonicznie: 41 357 55 46, drogą mailową: biuro@wodociagipinczowskie.net.
Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest pan Mariusz Piskorczyk. Można się z nim skontaktować emailem:
biuro@ochrona-danych.net lub telefonicznie pod numerem telefonu: 66 55 86 173.
Cel i podstawy przetwarzana: Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w celu: zawarcia umowy i jej realizacji - art. 6 ust. 1 lit. B RODO, wywiązania się
z przepisów prawa - art. 6 ust. 1 lit. C RODO, tj. Kodeksu Postępowania Cywilnego, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o podatku dochodowym oraz
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami związanymi z realizowaną umową na
podstawie prawnie uzasadnionego - administratora - art. 6 ust. 1 lit. F RODO.
Odbiorcy danych osobowych: Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, z którymi zawarliśmy
umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, jak również podmioty uprawnione do obsługi doręczeń.
Okres przechowywania danych: Państwa dane przechowywane będą przez okres realizacji umowy i 5 lat po jej zakończeniu lub przez okres wygaśnięcia roszczeń
stron oraz zgodnie z przepisami prawa.
Prawa osób, których dane dotyczą: Mają Państwo prawo do: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawiania) swoich danych
osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, usunięcia danych osobowych po ustaniu celu przetwarzania; przenoszenia danych, wniesienia skargi
do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
Informacja o wymogu podania danych: Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe w celu zawarcia umowy, w tym również wypełnienia
obowiązku prawnego oraz realizacji uzasadnionego interesu administratora.

………………………………………………
Podpis

