Właściciel nieruchomości:
……………………………
……………………………
……………………………
tel.: ………………………

Przasnysz, dn. ………………….

WNIOSEK
o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę / zaopatrzenie w wodę
i odprowadzanie ścieków*

Proszę o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę / zaopatrzenie w wodę
i odprowadzanie ścieków* dla potrzeb nieruchomości położonej w Przasnyszu
przy ul. ……………………..
Nr…………., oznaczonej numerem ewidencyjnym działki………………………
Proponowany termin montażu wodomierza: ……………………………

Czytelny podpis…………………………….
Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych w celu zawarcia
i realizacji umowy o zaopatrzenie w wodę / zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie
ścieków* zawartej z Miejskim Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Sp. z o.o. w Przasnyszu, ul. Kacza 9.
Oświadczam, że umożliwiono mi zapoznanie się z informacjami na temat
przetwarzania moich danych osobowych zgodnie z wymogami art. 13 ust. 1 i 2
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
obowiązującego od 25 maja 2018r oraz ustawą o ochronie danych osobowych
z dnia 10 maja 2018r.
Czytelny podpis…………………………….
*- niepotrzebne skreślić

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych osób fizycznych przez Miejski Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Przasnyszu
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych obowiązującego od 25.05.2018r. dalej zwane RODO, oraz ustawą o ochronie danych
osobowych z dnia 10 maja 2018r. wypełniając ustawowy obowiązek informujemy Panią/Pana o zasadach
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o prawach z zakresu ochrony danych osobowych przysługujących
Pani/Panu na gruncie RODO.
1.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Sp. z o.o. ul. Kacza 9, 06-300 Przasnysz. tel. kontaktowy 029 752 28 44 (sekretariat), e-mail:
zarzad@mzgkimprzasnysz.pl, adres internetowy: www.mzgkimprzasnysz.pl

2.

Państwa dane przetwarzane są do celów:
• zawarcia i realizacji umowy na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków w myśl ustawy o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, która wiąże Panią/Pana z Administratorem lub
działań niezbędnych do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
• wypełniania prawnych obowiązków w związku z prowadzeniem działalności zbiorowego zaopatrzenia w
wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, do których przestrzegania zobligowany jest Administrator (art. 6
ust. 1 lit. c RODO),
• dochodzenia należności na rzecz Administratora również po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umów
stanowiących źródło dochodzeniowych roszczeń;
• na podstawie uzyskanej od Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

3.

4.

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisów prawa, oraz w celu realizacji umowy, jak również podmioty wykonujące
usługi pocztowe, kurierskie, prawne, informatyczne, banki, towarzystwa ubezpieczeniowe. Oznacza to, że w
niektórych sytuacjach jeśli będzie to konieczne musimy przekazać Państwa dane, aby usługa mogła być
wykonywana.
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez MZGK i M Sp. z o.o. w Przasnyszu przez czas:
•
trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu;
•

w zakresie obsługi spraw związanych ze sprawowaniem nadzoru nad urządzeniami wodnokanalizacyjnymi, prowadzeniem odczytu danych z urządzenia pomiarowego (wodomierza) tak długo
jak Administrator danych wypełniał będzie swoje obowiązki wynikające z przepisów prawa
obowiązującego;

•

w zakresie wypełniania ustawowych obowiązków ciążących na Spółce w związku z prowadzeniem
działalności z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
prowadzeniem odczytu danych z urządzeń pomiarowych oraz realizacją zawartych umów do czasu
wypełnienia tych obowiązków przez Spółkę;

5.

Posiadają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

6.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.

7.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową
realizacji usługi.

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przasnyszu jako Administrator Danych
Osobowych wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa
odpowiadający ryzyku przetwarzania Państwa danych.

