FORMULARZ ZMIANY / AKTUALIZACJI DANYCH OSOBOWYCH
ZGODA NA OTRZYMYWANIE INFORMACJI I KORESPONDENCJI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
SMS/ E-MAIL
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
Adres e-mail
Wyrażam zgodę na otrzymywanie wiadomości SMS
(Informacje przekazywane będą :
o wystawionych fakturach, awariach wodnokanalizacyjnych, saldzie zobowiązań, terminach
odczytów wykonywanych przez Inkasenta )
Nr Tel.

TAK

NIE

TAK

NIE

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

OŚWIADCZENIE
Oświadcza, że wyrażam zgodą na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższym
formularzu w związku z zawartą Umową o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków przez Wójta
Gminy Pabianic z siedzibą w Pabianicach przy ul. Torowej 21, 95-200 Pabianice, zgodnie z przepisami ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego danej RODO) w celu
realizacji zawartej umową o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków. Podstawą prawną
przetwarzania danych osobowych Nabywcy jest art. 6 ust. 1 pkt. a i b RODO.
Aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu swoich danych osobowych Wnioskodawca ma prawo
skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, zwanym dalej „IOD”:Inspektor Ochrony Danych w Urzędzie
Gminy w Pabianicach – ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice; e-mail: iod@pabianice.gmina.pl

…………………………………………………….
Miejscowość

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

W związku z realizacją wymogów 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 "RODO") informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o
przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:
1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą
wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe, jest Wójt Gminy Pabianice z siedzibą w Pabianicach przy
ul. Torowej 21, 95-200 Pabianice;
2.Aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych można skontaktować się z
wyznaczonym inspektorem ochrony danych wysyłając e-mail na adres:iod@pabianice.gmina.pl lub pisząc na
adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych w Urzędzie Gminy w Pabianicach, ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice;
3.Pani/Pana dane będą przetwarzane w związku z zawartą umową o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie
ścieków w związku z art. 6 ust. 1 lit. c „RODO” tj. w ramach wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na
Administratorze;
4.W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa powyżej, odbiorcami Pani/Pana danych
osobowych mogą być:
a/organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów
władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b/inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Gminy Pabianice przetwarzają
dane osobowe dla których administratorem jest Wójt Gminy Pabianice;
5.Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu
przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa;
6.Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania oraz prawo do
przenoszenia danych;
7.W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych;
8.Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

