
Oświadczam, że wyrażam zgodę na bezpłatne przesyłanie przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 

w Wodzisławiu Śląskim na wskazany przeze mnie poniżej mój numer telefonu komórkowego informacji SMS związanych ze świadczeniem 

usługi zaopatrzenia w wodę / odprowadzania ścieków, a w szczególności do informowania mnie o:

- przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody / odprowadzaniu ścieków,

- zbliżającym się terminie płatności za świadczone usługi

 (nazwa nabywcy) 

(NIP) (REGON)

(nr tel.)  - wymagane

(e-mail)  - niewymagane

reprezentownym przez:  

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na świadczenienie usługi informacyjnej SMS.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Wodzisław Śląski ul. Marklowicka 15

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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 zw. dalej jako RODO) informujemy, iż Administratorem Twoich danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 

sp. z o.o. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim , 44-300 przy ul. Marklowickiej 15.

2. Państwa dane będą  przetwarzane w celu realizacji niniejszej Usługi Informacyjnej zgodnie z Art.6 ust. 1 pkt. a,b,f RODO.

3. Podanie danych osobowych w postaci numeru telefonu i adresu e-mail (opcjonalnie) wymaganych w formularzu jest dobrowolne, niemniej jednak jest warunkiem koniecznym do świadczenia niniejszej Usługi Informacyjnej.

4. Państwa dane osobowe mogą być ujawniane upoważnionym pracownikom Usługodawcy oraz w uzasadnionych przypadkach zewnętrznym podmiotom związanym z obsługa prawną, informatyczną, podwykonawczą Usługodawcy, 

prowadzącym działalność pocztową lub kurierską w celu dostarczenia korespondencji, podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki i inne instytucje płatnicze), oraz podmiotom upoważnionym z mocy prawa na udokumentowany 

wniosek.

5. Państwa  dane osobowe gromadzone w związku z korzystaniem z niniejszej Usługi Informacyjnej będą przechowywane przez okres korzystania z usługi lub do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu, jednak nie dłużej, niż do upływu 

terminu przedawnienia roszczeń wynikającego z przepisów prawa. Dane przetwarzane na podstawie Twojej zgody będą przechowywane do czasu jej wycofania, jednak nie dłużej, niż do upływu terminów wskazanych w pierwszym  

zdaniu przedmiotowego punktu.

6. Mają Państwo prawo do:

 a) żądania od Usługodawcy dostępu do danych osobowych, otrzymania ich kopii oraz do ich sprostowania (poprawiania), do ich usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania w określonych przepisami prawa przypadkach, 

 b) wycofania  w  dowolnym  momencie  wyrażonej  zgody/zgód,  przy  czym  wycofanie  zgody/zgód  nie  będzie  miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody/zgód przed ich 

cofnięciem,

 c) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Usługobiorcy narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 

27 kwietnia 2016 r.

7. Państwa Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej oraz, że nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania.

8. Dodatkowe informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych dostępne są na stronie www.pwik-wodzislaw.pl w sekcji komunikaty. W razie pytań i/lub wątpliwości mogą się Państwo skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony 

Danych pod adresem e-mail: iod@pwik-wodzislaw.pl.

(SYMBOL NABYWCY)

................................................................................................................................................................................

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią „Regulaminu korzystania z usługi informacyjnej SMS z dnia 10.08.2020” obowiązującym w Przedsiębiorstwie 

Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Wodzisławiu Śląskim, akceptuję jego postanowienia oraz zobowiązuję się do jego przestrzegania (Regulamin korzystania z 

usługi informacyjnej SMS z dnia 10.08.2020 dostępny jest na stronie internetowej www.pwik-wodzislaw.pl oraz w siedzibie Przedsiębiorstwa).  

Niniejsza zgoda dotyczy wszystkich obiektów Nabywcy.

Dane Nabywcy: 

Data i czytelny podpis Nabywcy 

Jednocześnie podaję kontaktowy adres e-mail:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 44-300 Wodzisław Śl. ul.Marklowicka 15 NIP: 647-20-74-552; REGON: 273617720; KRS: 0000106055 Sąd Rejonowy w Gliwicach; kapitał zakładowy 168.417.725,00 zł

tel. (032) 4552634   fax. (032) 4554665 dyżur całodobowy (032) 4551840 e-mail:  poczta@pwik-wodzislaw.pl

 


