
........................................................ 
      (nazwisko, imię, podmiot) 

 

........................................................ 
        (adres zamieszkania – siedziby)  

 

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

 

 

........................................................ 
      (telefon) 

 

Skarżysko-Kamienna, dnia ……………………. 

 

 

 

Miejskie Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji 

Spółka z o. o. 
ul. Cicha 8 

26-110 Skarżysko-Kamienna 

 

 

 

Podanie 

Zwracam się z prośbą o udostepnienie aktualnych wyników badań wody do 

spożycia z wodociągu ………………….………………..……….……...…………………………….   

celem przedłożenia …………………………………………………………………………………………. 

Proszę o przesłanie wyników badań wody na: 

adres: ………………………………………………………………………………………………………………. 

lub 

e-mail: ……………………………………………………………………………………………………………..  

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE ODBIORCY USŁUG 

o zapoznaniu się z obowiązującymi w MPWiK Sp. z o.o. zasadami dotyczącymi przetwarzania 

danych osobowych 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2019 r. (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Nr L119 z dnia 04.05.2016), dalej 

Rozporządzenie, informuję że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych, dalej Administrator, jest Miejskie Przedsiębiorstwo 

Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej  (26-110) , ul. Cicha 8, zwana 

dalej Spółką, reprezentowana przez Zarząd Spółki. 

2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych w Spółce pełni Pani Marta Krajewska, e-mail: iod@mpwik-

skarzysko.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane i przechowywane będą przez Spółkę w celu niezbędnym do 

realizacji umowy i jej zadań statutowych i nie będą udostępniane innym podmiotom i instytucjom                         

z wyjątkiem uprawnionych na podstawie przepisów prawa oraz tym, z którymi Spółka zawarła umowę 

powierzenia przetwarzania danych zgodnie z art. 28 Rozporządzenia. 

mailto:iod@mpwik-skarzysko.pl
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4. Spółka gromadzi i przetwarza tylko te dane osobowe, które są niezbędne dla zawarcia umowy lub 

realizacji zadań Spółki wynikających z przepisów prawa, w tym z obowiązującego w gminach, na 

terenie których Spółka wykonuje ich zadania własne, Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 

ścieków. 

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu realizacji podania o udostepnienie 

wyników badań wody z wodociągu. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat.  

6. Posiada Pani/Pan prawo do: 

• dostępu do treści przekazanych Spółce swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania a także do żądania zaprzestania ich 

przetwarzania i przenoszenia,  

• wycofania wyrażonej zgody w dowolnym momencie na dalsze przetwarzania swoich danych 

osobowych , co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem;  

• wniesienie, zgodnie z art. 77 Rozporządzenia, skargi do organu nadzorczego,  jeżeli uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych je narusza, 

• skutecznego, zgodnie z art. 79 Rozporządzenia, środka ochrony prawnej przed sądem 

przeciwko Spółce lub przeciwko podmiotowi przetwarzającemu Pani/Pana dane osobowe. 

         7.    Pani/Pana dane osobowe przekazane Spółce będą przetwarzane wyłącznie w przypadkach 

określonych  w art. 6 ust. 1 pkt a), b), c), f) Rozporządzenia. 

          8.   Dane udostępniane przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. Spółka nie będzie ich 

przekazywać, ani też nie ma takiego zamiaru, do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

Przyjmując powyższe informacje oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie, na zasadach tam 

określonych, moich danych osobowych dla potrzeb działalności MPWiK Sp. z o.o. z siedzibą w 

Skarżysku-Kamiennej. 

 

 

 

……………………………………………………………                                               

              Imię i nazwisko składającego oświadczenie                                                                                       

       

………………………………………………………………..                           ………………………………………………………….. 

Pieczątka i podpis pracownika przyjmującego wniosek               Potwierdzam własnoręcznym  podpisem                                                                               

                                                                                                          prawdziwość danych zamieszczonych we wniosku 

 

 

 

 

 


