PROSIMY WYPEŁNIAĆ DRUKOWANYMI LITERAMI

Inowrocław, .....................................................
Imię i Nazwisko / Firma
......................................................
......................................................
Adres do korespondencji
......................................................
......................................................

Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Ks. B. Jaśkowskiego 14
88-100 Inowrocław

PESEL / NIP
......................................................
telefon / e-mail
......................................................
......................................................

Formularz
ZMIANY ADRESU E-MAIL DO E-FAKTURY
Proszę o zmianę adresu e-mail, na który przesyłane są faktury w formie elektronicznej.

Symbol odbiorcy:
PESEL lub NIP:
Dotychczasowy adres e-mail:
Nowy adres e-mail:

...................................................
podpis

Załączniki:
 Oświadczenie o zgodności danych
 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Oświadczenie o zgodności danych
Oświadczam, że zamieszczone na wniosku/zleceniu dane są zgodne z rzeczywistym stanem faktycznym
i prawnym oraz zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o ich zmianie. Zobowiązuję się do okazania
na żądanie PWiK Sp. z o.o. w Inowrocławiu dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości.
Przyjmuję do wiadomości, że złożenie oświadczenia niezgodnego z prawdą może spowodować
odpowiedzialność przewidzianą w przepisach prawa (w tym odpowiedzialność karną za podanie w niniejszym
oświadczeniu nieprawdy – zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego) oraz odpowiedzialność finansową, również
w przypadku roszczeń osób trzecich wobec PWiK Sp. z o.o. w Inowrocławiu, związanych z podpisaniem umowy
z osobą, która nie posiada tytułu prawnego do określonej powyżej nieruchomości lub która nie posiada
wymaganej prawem zgody większości współwłaścicieli określonej powyżej nieruchomości.
…………………………………………….……………………………….
Data i podpis

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji niniejszego
wniosku/zlecenia przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą przy
ul. Ks. B. Jaśkowskiego 14, 88-100 Inowrocław (PWiK Sp. z o.o.) jako Administratora Danych.
Jednocześnie potwierdzam, że zostałem poinformowany/na, iż:
 podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji wniosku /zlecenia;
 posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania;
 dane mogą być udostępniane jedynie organom państwa upoważnionym do uzyskania informacji na
podstawie przepisów prawa krajowego, takim jak: organy podatkowe, ZUS oraz podmiotom z którymi
PWiK Sp. z o.o. zawarło umowę powierzenia podane dane będą przetwarzane zgodnie z treścią
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 (RODO)
 Inspektorem Ochrony Danych w PWiK Sp. z o.o. jest Ewa Służałek adres e-mail: iod@pwikino.pl;
 PWiK Sp. z o.o. przechowuje dane osobowe przez czas obowiązywania zawartej umowy/zlecenia,
a także po ich zakończeniu w celach:
 dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy/zlecenia,
 wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych
i rachunkowych,
 zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
 archiwizacyjnych,
 mam prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych gdy uznam, iż przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych
osobowych, w tym przepisy RODO.

.…………………………………………………….…………………….
Data i podpis

