OŚWIADCZENIE AKCEPTACJI / AKTUALIZACJI / WYCOFANIA
USŁUGI INFORMACYJNEJ SMS
Piekary Śląskie, dnia ………………………

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

………………………………
imię nazwisko

………………………………
adres punktu poboru wody

………………………………
nr nabywcy

OŚWIADCZENIE
AKCEPTUJĘ /AKTUALIZUJĘ / WYCOFUJĘ 1 usługę przesyłania informacyjnego SMS-a przez
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Piekarach Śląskich na numer
telefonu komórkowego:

+

4

8

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią „Regulaminu usługi informacyjnej SMS”2
obowiązującym w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Piekarach
Śląskich, akceptuję wszystkie jego postanowienia i zobowiązuję się do jego przestrzegania.
…………………………………
(czytelny podpis wnioskującego)

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.

1 Należy skreślić niewłaściwe
2 Regulamin usługi informacyjnej SMS dostępny jest na stronie www.mpwik-piekary.pl oraz w siedzibie MPWiK Sp. z o.o. w Piekarach

Śląskich

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@mpwikpiekary.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 związku z realizacją usługi informacyjnej SMS,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
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 nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w
tym profilowane.
7. Podanie danych osobowych jest wymogiem umownym.
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, uczestnikom prowadzonych postępowań,
operatorowi pocztowemu lub kurierowi w celu przekazywania korespondencji papierowej,
podmiotom telekomunikacyjnym biorącym udział w realizacji usługi informacyjnego SMS-a oraz
podmiotom przetwarzającym, z którymi zawarto odpowiednie umowy powierzenia przetwarzania
danych osobowych.
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 do momentu wycofania usługi przesyłania
informacyjnego SMS-a. Po tym okresie dane osobowe mogą być przechowywane w celu obrony
przed ewentualnymi roszczeniami, zgodnie z postanowieniami art.118 Kodeksu Cywilnego.

…………………………………
(data, podpis i pieczątka przyjmującego)

