
..............................................................                                                               ……………………………….
                    (imię i nazwisko)                                                                                                     (data)

………………………………….…….
                 (adres nieruchomości)                  

…………………………………………….
                    (numer tel. kom.)

WNIOSEK

O DOSTARCZANIE INFORMACJI DROGĄ TELEINFORMATYCZNĄ

Składam wniosek o:

- przekazywanie  mi  informacji  sms  dotyczących  bieżących  i  zaległych  płatności  wynikających
ze  świadczonych  na  moją  rzecz  usług  wodociągowo-kanalizacyjnych  przez  Spółkę  Komunalną  Żukowo
Sp.  z  o.o.,  informacji  o  wystawieniu  faktury  VAT  obejmującej  bieżące  należności  wodociągowo-
kanalizacyjnej - na wskazany wyżej numer telefonu komórkowego;

-  wystawianie mi faktury VAT w formie elektronicznej na platformie internetowej prowadzonej przez Spółkę
Komunalną Żukowo Sp. z o.o., obejmującą bieżące należności wynikające ze świadczonych na moją rzecz
usług wodociągowych lub wodociągowo-kanalizacyjnych oraz udzielenie mi dostępu do platformy w celu
pobrania faktury VAT.

Jednocześnie oświadczam, że:

- wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Spółkę Komunalną Żukowo Sp. z o.o. moich danych osobowych
objętych  niniejszym  wnioskiem  w  celu  umożliwienia  Spółce  wykonania  wskazanej  wyżej  usługi
teleinformatycznej;

- zobowiązuję  się  do  niezwłocznego  poinformowania  Spółkę  Komunalną  Żukowo  Sp.  z  o.o.  o  zmianach
danych osobowych objętych niniejszym wnioskiem.

Zostałam/em poinformowany, że:

- administratorem  moich  danych  osobowych  wskazanych  w  treści  oświadczenia  jest  Spółka  Komunalna
Żukowo  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z  siedzibą w Żukowie (83-330),  ul. Pod Otomino 44,
wpisana Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII
Wydział  Gospodarczy  pod  numerem  KRS  0000329900,  posiadająca  NIP 589-196-21-10,  REGON
220793020;

- podstawą  prawną  przetwarzania  danych  osobowych  objętych  wnioskiem  jest  art.  6  ust.  1  pkt.  a)
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);

– podanie powyższych danych jest dobrowolne i ma na celu wykonanie przez Spółkę Komunalną Żukowo
Sp. z o.o. nieodpłatnej usługi teleinformatycznej objętej niniejszym wnioskiem i w tym zakresie będą przez
Spółkę przetwarzane;

– dane nie  będą  udostępniane  podmiotom nieupoważnionym  na podstawie  przepisów prawnych  lub  mojej
wyraźnej zgody na piśmie;

– przysługuje mi prawo kontaktu z Inspektorem Danych Osobowych Spółki Komunalnej Żukowo Sp. z o.o.
(tel. 58-586-75-86, e-mail: p.derra@skzukowo.pl);

- przysługuje  mi  prawo  dostępu  do  treści  moich  danych  osobowych  w  każdym  czasie,  żądania  ich
sprostowania i usunięcia.

                                                                                             Podpis ………………………………..…………...
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