
1 – właściwe zakreślić [x] 
2 – uzupełnić w przypadku zaznaczenia akceptacji lub aktualizacji 

 

 

……………………………………………… ………………………………..…………… 
Odbiorca: imię i nazwisko/nazwa firmy                               (miejscowość i data) 

 

……………………………………………… 

Zakład Gospodarki Komunalnej  

w Świętajnie Sp. z o.o. 

ul. Spółdzielcza 4 

12-140 Świętajno 
 

adres zamieszkania – ulica nr domu/lokalu 
 

……………………………………………… 
kod pocztowy – miejscowość                                                         
 

……………………………………………… 
adres nieruchomości dot. świadczonych usług  

(wpisać jeśli inny niż adres zamieszkania)  

 

 

 

OŚWIADCZENIE: 1          AKCEPTUJĘ            AKTUALIZUJĘ            REZYGNUJĘ 
 

usługę przesyłania elektronicznie dokumentów przez ZGK w Świętajnie Sp. z o.o. 

 

Proszę o wysyłanie faktur i innych dokumentów dotyczących rozliczeń na adres e-mail  

(wypełnić drukowanymi literami!): 2 
 

                            

 

 

POWIADOMIENIA SMS: 1          AKCEPTUJĘ          AKTUALIZUJĘ          REZYGNUJĘ 
 

usługę przesyłania SMS w zakresie usług świadczonych przez ZGK w Świętajnie Sp. z o.o. 
 

Proszę o wysyłanie na wskazany numer telefonu informacji o przydatności wody do spożycia, 

awariach i pracach na sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej oraz usługach świadczonych przez 

ZGK w Świętajnie Sp. z o.o.: 2  
 

   
 

       

 

Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych wyżej danych osobowych dla celów 

związanych z realizacją usług świadczonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej  

w Świętajnie Sp. z o.o. 
  

                                                    KLAUZULA INFORMACYJNA 
 

Administratorem danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Świętajnie Sp. z o. o. (dalej: ZGK) ul. Spółdzielcza 4; 

12-140 Świętajno. 
Zleceniodawca  może kontaktować się mailowo na adres: kierownik@zgkswietajno.pl lub telefonicznie pod numerem +48 664 979 846  

z powołanym inspektorem ochrony danych osobowych. Dane osobowe będą przetwarzane celem realizacji usług świadczonych przez ZGK.  

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. 
Dane osobowe Odbiorcy usług ZGK może przekazywać: 

• osobom upoważnionym przez ZGK — pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki, 

• podmiotom przetwarzającym - którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych, 
• innym odbiorcom - np. kurierom, ubezpieczycielom, kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym, którzy na podst. obowiązujących przepisów 

mogą żądać przekazania danych. 

Zleceniodawca ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz 
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

Wnioskodawca na prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

 

                                                                                                        ....................................................... 
                                (czytelny podpis odbiorcy) 


