
Piekary Śląskie, dn. ……………………… 

        

Miejskie Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji 
w Piekarach Śląskich Sp. z o.o. 
ul. Roździeńskiego 38 
41-946 Piekary Śląskie 

PEŁNOMOCNICTWO DO REPREZENTOWANIA 
WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI 

Ja, niżej podpisany:  

........................................................................................................................................ 
(Imię i nazwisko) 

Zamieszkały w …………………………………………………………………………, 
 (Miejscowość) 

przy ul. ................................................................................ nr …………………… 

PESEL lub NIP: ………………………………….. 

ustanawiam swym pełnomocnikiem:  

........................................................................................................................................ 
(Imię i nazwisko) 

stale zamieszkałego w ……………………………………………………………………….… 
 (Miejscowość) 

przy ul. ……………………………………………………………………..… nr........................ 

legitymującego się dowodem osobistym: seria …………………………, nr ...................... 

wydanym przez ………………………………………………………………………………….. 

  
i oświadczam, że pełnomocnik jest upoważniony do 
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………. 

Jednocześnie oświadczam, iż zapoznałem pełnomocnika z informacjami znajdującymi się 
poniżej. 

……………………………………………………………………………………

Data, podpis czytelny  

Strona  z 1 2



KLAUZULA INFORMACYJNA  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 
kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych, jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji w Piekarach Śląskich Sp. z o.o. (dalej zwane MPWiK), z siedzibą przy ul. 
Roździeńskiego 38, 41-946 Piekary Śląskie, strona www: mpwik-piekary.pl, mpwik-piekary.pl/bip, 
adres e-mail: mpwik.piekary@mpwik-piekary.pl. 
  
2. W każdym czasie, w sprawach dotyczących Pana/Pani danych osobowych, może Pan/Pani 
skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres e-mail rodoinspektor@mpwik-
piekary.pl lub na adres siedziby Administratora wskazany powyżej. Jakakolwiek zmiana osoby 
wyznaczonej na Inspektora ochrony danych nie będzie wpływała na wskazane sposoby kontaktu. 
  
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu ustanowienia pełnomocnictwa do 
podejmowania czynności prawnych w Pana/Pani imieniu, związanych z przyłączeniem do sieci 
wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, a także zawarciem i realizacją umowy na dostawę wody i 
odbiór ścieków, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO, w związku z postanowieniami art. 98 
Kodeksu Cywilnego oraz art. 15 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w 
wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 
  
4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich do 
sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, ograniczenia przetwarzania oraz do 
przenoszenia danych, jeżeli są one przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 
5. Przysługuje Pani/Panu również prawo do żądania usunięcia, jeżeli dane nie są niezbędne do 
realizacji obowiązku prawnego lub realizacji zadania w interesie publicznym. Niemniej jednak, 
administrator ma prawo odmówić jego realizacji na postawie na mocy art. 17 ust. 3 lit. b RODO.  
  
6. Dane udostępnione przez Panią/Pana mogą nie będą przetwarzane w sposób 
zautomatyzowany, w tym profilowane. 
  
7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Niepodanie danych osobowych 
uniemożliwia realizację celów przetwarzania. 
  
8. Z poszanowaniem poufnego charakteru Pani/Pana danych, w tym stosując mechanizmy 
minimalizujące liczbę przekazywanych danych oraz ograniczając możliwość przekazywania 
danych o charakterze wrażliwym, Pani/Pana dane mogą być ujawniane podmiotom i osobom 
upoważnionym na podstawie przepisów prawa, operatorowi pocztowemu lub kurierowi w celu 
przekazywania korespondencji papierowej oraz podmiotom przetwarzającym/innym odbiorcom, w 
szczególności odpowiedzialnym za stosowane przez MPWiK technologie informatyczne – tj. m.in. 
AIUT Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wyczółkowskiego 113, 44-109 Gliwice, E-MSI SP z o.o. z 
siedzibą przy ul. Piłsudskiego 15, 64-300 Nowy Tomyśl, GIGA sp. z o.o. z siedzibą przy ul. 
Kościuszki 229, 40-600 Katowice, Agnat sp. z .o.o z siedzibą przy ul. Gdańskiej 119, 85-022 
Bydgoszcz, Salutaris Sp. z o.o. ul. Henryka Dulęby 5 40-833 Katowice. 
  
9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. 
ochrony danych osobowych - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą przy ul. 
Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeśli uzna Pani/Pan, iż przepisy RODO zostały naruszone. 
  
10. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, o 
którym mowa w ust. 3. Po realizacji ww. celu dane mogą być przechowywane w celach 
archiwalnych w interesie publicznym, zgodnie z Ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym 
zasobie archiwalnym i archiwach. 

…………………………………………… 
Podpis czytelny
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