Pleszew, dn. .............................

………………………………………………………………….
(IMIĘ, NAZWISKO WŁAŚCICIELA/WSPÓŁWŁAŚCICIELA)
……………………………………………………………………
( NAZWA FIRMY)
…………………………………………………………………..
(ADRES: ULICA, NR DOMU, MIESZKANIA)
…………….……………………………………………………..
(MIEJSCOWOŚĆ, KOD POCZTOWY)
……………………………
(REGON LUB PESEL)

………………………………...
(NIP)

…………………………………………………………….…….
(NR TELEFONU)

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
ul. Polna 71
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
ul. Kaliska 153 A
63-300 Pleszew

Wniosek
Zwracam się z prośbą o zamontowanie podlicznika na wody bezpowrotnie zużyte.
Należność za wykonana usługę ureguluję po otrzymaniu faktury.

........................................................
(podpis)

Załącznik: Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych - Dziennik Urzędowy UE L 119 - dalej: RODO) Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. z siedzibą
w Pleszewie przy ul. Polnej 71 informuje, że jest Administratorem danych osobowych przekazanych w Zakładzie
Wodociągów i Kanalizacji przy ul. Kaliskiej 153 w Pleszewie (zlecenia, wnioski).
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: lukaszregus@pkpleszew.pl.
Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c i f RODO w
zakresie i celu niezbędnym do realizacji usług przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w tym obowiązków
prawnych ciążących na Administratorze, wykonania przez Administratora zadań realizowanych w interesie
publicznym, zawarcia i wykonania usługi zlecenia, w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, w celu
zapewnienia bezpieczeństwa osobom poruszającym się po obiektach.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest jednocześnie niezbędne do podjęcia przez
Administratora działań związanych z przedmiotem usług (zlecenia, wnioski).
Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do danych osobowych i ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
osobowych - poprzez przesłanie swojego żądania na adres: lukaszregus@pkpleszew.pl, a także prawo do
wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych.
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla wykonania czynności związanych z przedmiotem
usługi (zlecenia ,wnioski), a także przez okres konieczny w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,
chyba że przepisy prawa przewidują dłuższy okres ich przechowywania. W zakresie określonym prawem, dane
mogą być przekazywane operatorom pocztowym, firmom kurierskim, podmiotom świadczącym usługi na rzecz
Administratora oraz archiwom.
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz nie podlegają zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji.
Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych dostępnych jest na stronie internetowej
Administratora pod adresem: www.pkpleszew.pl

Zapoznałem się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych

…………………………………………………………………………………

