Pelplin, dnia............................r

OŚWIADCZENIE
Niniejszym oświadczam, iż w lokalu nr ..... w budynku przy ul. ...............................................
nr ........ w ......................................................, którego jestem najemcą/właścicielem
zamieszkuje/ą aktualnie ............................. osoby/osób.
Wskazuję wysokość zaliczki na poczet opłat za:
 zimna woda licznik ....................m3.
 ciepła woda licznik ….………….m3.

.................................................
/czytelny podpis/

INFORMACJAO ADMINISTRATORZE DANYCH OSOBOWYCH DLA ODBIORCY USŁUG
I.

II.
III.

IV.

V.

VI.

Administratorem danych osobowych jest Pelkom sp. z o. o. z siedzibą w Pelplinie 83-130 przy ulicy Starogardzkiej 12,
(dalej: Administrator).
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych email: iod@pelkom.net.
Podanie danych osobowych jest niezbędne w celu zawarcia i wykonania Umowy.
Dane osobowe Odbiorcy usług będą przetwarzane w następujących celach:
1. w celu rozpatrzenia wniosku o zawarcie umowy w zakresie świadczonych usług w tym także w procesie realizacji
wydawania decyzji administracyjnych (podjęcia działań przed zawarciem Umowy podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej: RODO);
2. w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w zakresie prowadzenia rachunkowości
i dokonania rozliczeń podatkowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
3. w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z realizacją zadań Gminy Pelplin
w zakresie: zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, administrowania zasobami
mieszkaniowym i lokalami użytkowymi, wywozu nieczystości stałych i płynnych, zarzadzania drogami gminnymi oraz
terenami zielonymi, zarządzania targowiskiem miejskim oraz świetlicami wiejskimi (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit.
c RODO);
4. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń pomiędzy Odbiorcą usług a Administratorem (podstawa prawna:
art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
5. za zgodą wyrażoną przez Odbiorcę usług, jego dane osobowe mogą być przetwarzane w celach każdorazowo
wskazanych w klauzuli zgody, np. w celu przesyłania oferty handlowej lub kontaktów telefonicznych, przez
Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych
w powyższych celach nie jest wymagane w celu zawarcia i wykonania Umowy.
Administrator może ujawnić dane osobowe Odbiorcy usług podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi
prawne oraz powierzyć ich przetwarzanie dostawcom usług lub produktów działającym w jego imieniu, w szczególności
podmiotom świadczącym dla Administratora usługi IT, HR, serwisowe, agencyjne, administracyjne.
Zgodnie z zawartymi z takimi podmiotami umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, Administrator wymaga
od tych dostawców usług zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych
osobowych przetwarzanych przez nich w imieniu Administratora.
Dane osobowe Odbiorcy usług będą przechowywane przez okres niezbędny do rozpatrzenia wniosku, po czym dane będą
przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń i czynów karalnych lub przez okres wymagany
przepisami prawa, np. przepisami podatkowymi.
W granicach określonych przez przepisy prawa Odbiorcy usług przysługuje prawo żądania:
1. dostępu do treści swoich danych,
2. ich sprostowania,
3. ich usunięcia,
4. ograniczenia przetwarzania,
5. przenoszenia danych,
6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - w granicach
określonych przez art. 21 RODO.

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody Odbiorca usług może cofnąć zgodę w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
VII.

Realizacja praw, o których mowa powyżej, może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań i ich przekazanie
Inspektorowi Ochrony Danych na adres e-mail: iod@pelkom.net .
Odbiorcy usług przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna,
iż przetwarzanie danych osobowych go dotyczących narusza przepisy RODO.

VIII.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
1.

Ja, niżej podpisana/ny oświadczam, ze zapoznałem się z treścią informacji zamieszczonej powyżej, w tym z informacją
o celu przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania oraz
usuwania.

2.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w podanym wyżej zakresie przez Pelkom Sp. z o.o. w celu
realizacji usług.

3.

Podaje dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie również przez wysłanie wiadomości e-mail na
adres firmy spod adresu, którego zgoda dotyczy.

……………………….………………….……………
Data, miejsce i podpis osoby wyrażającej zgodę

