Przedsiębiorstwo Komunalne
Ogrodzieniec Sp. z o.o.

Ogrodzieniec, dn. ……………………………….
WNIOSEK O AKTUALIZACJĘ DANYCH
UWAGA! WNIOSEK NALEŻY WYPEŁNIĆ CZYTELNIE. WNIOSEK NIECZYTELNY, NIEPRAWIDŁOWO WYPEŁNIONY LUB
NIEKOMPLETY BĘDZIE ZWRÓCONY WNIOSKODAWCY CELEM UZUPEŁNIENIA.
1. OBECNE DANE IDENTYFIKACYJNE WNIOSKODAWCY / FIRMY
Imię, nazwisko lub nazwa firmy:…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Miejscowość: ………………………………………………………………………………………………..….. Kod pocztowy: ……………………….
Ulica: …………………………………………………………………………………………… nr domu i lokalu: ………………………………………….
Tel. kontaktowy /nieobowiązkowo/ ……………………………………………………..
PESEL / NIP: ……………………………………………….. REGON: ………………………………………………….
2. UAKTUALNIONE DANE IDENTYFIKACYJNE WNIOSKODAWCY / FIRMY
Imię, nazwisko lub nazwa firmy:………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Miejscowość: ……………………………………………………………………….……………….………….. Kod pocztowy: ……………………….
Ulica: …………………………………………………………………………………………… nr domu i lokalu: ………………………………………….
Tel. kontaktowy /nieobowiązkowo/ ……………………………………………………..
PESEL / NIP: ……………………………………………….. REGON: ………………………………………………….
3. UAKTUALNIONE DANE DO KORESPONDENCJI (jeżeli inne niż pkt. 2)
Miejscowość: ……………………………………………………………………….. Kod pocztowy:……………………….
Ulica: ……………………………………………………………… nr domu i lokalu: ………………………………………….
Klauzula informacyjna:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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), zwanym w dalszej treści "RODO" informujemy, iż:
1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Komunalne Ogrodzieniec Spółka z o.o. z siedzibą w Ogrodzieńcu przy ul.
Słowackiego 11 b, 42-440 Ogrodzieniec, NIP 6491976190, zwany dalej Administratorem;
2.W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się pisząc na adres email:
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Przedsiębiorstwo Komunalne
Ogrodzieniec Sp. z o.o.
rodo@pkogrodzieniec.pl oraz pod numerem telefonu 32 6732081
3.Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane celem:
1) zawarcia i realizacji łączącej nas umowy oraz realizacji przedmiotu wniosku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
2) wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego na podstawie art. 6 ust. lit. c RODO, takiego jak np.:
- wykonywania zadań określonych w ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
oraz w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
- właściwa realizacja zadań PSZOK, w tym weryfikacja dostarczonych odpadów komunalnych oraz prowadzenie wizyjnego systemu kontroli
(monitoring) miejsca magazynowania odpadów – art. 25 ust. 8a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz Rozporządzenie Ministra
Środowiska z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów,
- wystawiania i przechowywania faktur oraz innych dokumentów księgowych,
nadzór Rady Nadzorczej i obsługa ubezpieczeniowo-podatkowa członków Zarządu i Rady Nadzorczej,
- wykonywania obowiązków wynikających z przepisów o archiwizacji.
3) wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym, w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa na podstawie art. 6
ust. 1 lit. e RODO,
4) realizacji usługi „polecenia zapłaty” oraz e-faktury w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana na to zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a
RODO,
5) wykonania zadań realizowanych w ramach naszego prawnie uzasadnionego interesu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w tym np.:
- dokonanie zdalnego odczytu wodomierza oraz otrzymywanie informacji o występowaniu nieprawidłowości w funkcjonowaniu wodomierza
(dotyczy osób posiadających wodomierze z nakładką radiową),
- ustalenie, dochodzenie, egzekwowanie, obronę lub ochronę roszczeń lub praw związanych z wykonywaniem umowy,
- realizację działań reklamacyjnych i podatkowo – rachunkowych,
- powiadomienia Pani/Pana o sytuacji szczególnej bądź nietypowej (np. kontakt w sprawie awarii czy weryfikacji nietypowo dużego zużycia
wody) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f oraz art. 6 ust. 1 lit. e RODO,
- zapewnienie bezpieczeństwa mienia i osób przebywających na terenie Administratora poprzez stosowanie wewnętrznego monitoringu
wizyjnego.
4.W związku z przetwarzaniem danych z w wyżej wymienionych celach, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione innym odbiorcom.
Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub
podmioty biorące udział w realizacji umowy na podstawie zawartej umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych (np. dostawcy
oprogramowania, serwisanci komputerowi, operatorzy pocztowi i firmy kurierskie, banki, urzędy skarbowe, organy samorządu terytorialnego,
organy właściwe w sprawach wywozu odpadów lub gospodarowania wodami oraz właściwe organy regulacyjne, w uzasadnionym przypadku –
firmy windykacyjne).
5.Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa związanymi z celem przetwarzania
danych lub przez okres niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie
danych po wygaśnięciu umowy, do czasu wycofania zgody. Materiały pozyskane z monitoringu przechowywane będą nie dłużej niż przez okres
1-3 miesięcy, chyba że będą stanowiły dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa – wówczas okres ten ulegnie
odpowiedniemu przedłużeniu.
6.Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
7.Ma Pani/ Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa),
jeżeli Pani/Pana zdaniem przetwarzamy dane osobowe niezgodnie z prawem.
8.W zakresie , w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych następuje, w celu zawarcia i/lub realizacji umowy Przedsiębiorstwem Komunalnym
Ogrodzieniec Sp. z o.o. w Ogrodzieńcu, podanie przez Panią/Pana danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter
dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości zawarcia i/lub realizacji umowy z Przedsiębiorstwem
Komunalnym Ogrodzieniec Sp. z o.o. w Ogrodzieńcu.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
10. Informujemy, że nie korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji – Pani/Pana dane nie będą
profilowane.
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Przedsiębiorstwo Komunalne
Ogrodzieniec Sp. z o.o.

……………………………………………………………………………..
(podpis lub pieczęć wnioskodawcy)
Uwagi pracownika PK ……………………………………………………………………………………………………………….
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