
 
 

* W przypadku zgody podanie danych jest dobrowolne, ale służy usprawnieniu kontaktów ze stroną umowy 

**w przypadku podania danych osobowych upoważniający zobowiązany jest do spełnienia obowiązku informacyjnego w stosunku do 

upoważnionego. 

FORMULARZ  

1. FORMULARZ ZMIANY / AKTUALIZACJI DANYCH OSOBOWYCH 

2. ZGODA NA OTRZYMYWANIE INFORMACJI I KORESPONDENCJI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ  

3. SMS/ E-MAIL 

 

W ZWIĄZKU Z ZAWARTĄ UMOWĄ ZAOPATRZENIE W WODĘ I/LUB ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW 

Prosimy o czytelne wypełnienie formularza i dostarczenie do Urzędu Gminy Pabianice , 95-200 Pabianice 

ul. Torowa 21 pok. 22 osobiście lub za pośrednictwem poczty. 

Adres e-mail: fakturywodkan@pabianice.gmina.pl 

 DANE DO UZUPEŁNIENIA 

Nazwisko  

Imię  

Nr Nabywcy  

Adres nieruchomości, której dotyczy formularz 

Miejscowość, ulica, nr domu 

 

Adres zamieszkania  

Wyrażam zgodę na korespondencję listowną                TAK             NIE 

Adres korespondencyjny 

 

 

*Wyrażam zgodę na korespondencję drogą 

elektroniczną  

                            TAK               NIE 

*Adres e-mail  

*Wyrażam zgodę na otrzymywanie wiadomości SMS 
(Informacje  przekazywane będą:  
o wystawionych fakturach,   awariach wodno- 
kanalizacyjnych, saldzie zobowiązań, terminach 
odczytów wykonywanych przez Inkasenta ) 

 

                            TAK              NIE 

* TEL.  

**Upoważnienie dla- do udzielania informacji w 

sprawie umowy wody \ kanalizacji 

 

Oświadczam, że dane zawarte w formularzu są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym. Oświadczam, że 

korespondencję, o której mowa wyżej, wysłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany 

przeze mnie adres e-mail  uznaję za skutecznie doręczoną. 

 

Data i czytelny podpis osoby składającej zgodę ……………...………………………………………………………  



 
 

* W przypadku zgody podanie danych jest dobrowolne, ale służy usprawnieniu kontaktów ze stroną umowy 

**w przypadku podania danych osobowych upoważniający zobowiązany jest do spełnienia obowiązku informacyjnego w stosunku do 

upoważnionego. 

 

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO 

W związku z obowiązującym od 25 maja 2018 r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 
2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) 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, 
dalej RODO): 

ADMINISTRATOR 
DANYCH  

Administratorem danych osobowych jest Gmina Pabianice reprezentowana przez Wójta, ul. 

Torowa 21, 95-200 Pabianice. 

INSPEKTOR OCHRONY 
DANYCH OSOBOWYCH  

Kontakt pod adresem e-mail: iod@pabianice.gmina.pl lub pisemnie na adres administratora. 

CELE 
PRZETWARZANIA I 
PODSTAWA PRAWNA 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w związku z zawartą umową na zaopatrzenie wody 
na postawie art. 6 ust. 1 lit. c 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) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE.L 
Nr 119); w zw. z ustawą  z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i 
zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.2020.2028 t.j.)  

*W innych przypadkach na postawie zgody – art. 6 ust. 1 lit. a RODO 

 ODBIORCY DANYCH  Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie 
niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. W szczególnych sytuacjach 
Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom publicznym na 
podstawie przepisów prawa lub podmiotom na podstawie umów powierzenia danych, 
zapewniających bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do 
przetwarzania. 

PRZYSŁUGUJĄCE 
PRAWA  

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu, z 
wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, następujące uprawnienia:  
 prawa dostępu do danych osobowych;  
 prawo do żądania sprostowania danych osobowych;  
 prawo do usunięcia danych osobowych - w przypadku gdy ustała podstawa do ich 

przetwarzania, dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, dane osobowe muszą 
być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;  

 prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych - w przypadku, gdy: 
osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, przetwarzanie 
danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu 
danych, żądając w zamian ich ograniczenia, Administrator nie potrzebuje już danych dla 
swoich celów. 

PRAWO WNIESIENIA 
SKARGI DO ORGANU 
NADZORCZEGO 

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach 
ochrony danych osobowych na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych 
przez Administratora. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-
193 Warszawa. 

PRZEKAZANIE 
DANYCH  

Pani/Pana dane nie są przekazywane do Państwa trzeciego, organizacji międzynarodowej. 

ZAUTOMATYZOWANE 
PODEJMOWANIE 
DECYZJI, 
PROFILOWANIE  

W trakcie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego 
podejmowania decyzji ani do profilowania. 

OKRES ARCHIWIZACJI  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla 
jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawę z dnia 
14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach ( Dz.U.2020.164 t.j. ) oraz przez 
ustawy kompetencyjne tzn. nie dłużej niż jest to konieczne do osiągnięcia celu oraz przez okres 
wymagany kategorią archiwalną. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 10 lat 
od dnia zawarcia umowy.  

inne W przypadku zgody podanie danych jest dobrowolne, ale służy usprawnieniu kontaktów ze 

stroną umowy  

 

mailto:iod@pabianice.gmina.pl

