Klauzula informacyjna

Informujemy, że:

1.

Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych

wyrażonej poniżej jest Spółka Wodociągowa : z siedzibą przy ul. Klimczoka 269a w Bystrej,
43-460 Bystra, tel.: +48 (33) 817 16 19 adres e-mail: sw@bystra.pl
2.

Celem zbierania danych jest wykonanie umowy/usługi.

3.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub

ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania
i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo
do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ).
4.

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania umowy.

5.

W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wykonanie umowy.

6.

Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim.

Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
7.

Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

8.

Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa

trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
9.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5. lat, licząc od początku roku

następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

TAK
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora
danych Spółkę Wodociągową z siedzibą w Bystrej, ul. Klimczoka 269a, 43-360
Bystra
Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
Zapoznałem(-łam) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu
i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich

NIE

danych i prawie ich poprawiania.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych
w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 10 lipca 2002 roku oświadczeniu usług
drogą elektroniczną od Spółki Wodociągowej
Wyrażam zgodę na przekazywanie przez Spółkę Wodociągową treści, dotyczących
oferty, umów, płatności na podany przeze mnie numer telefonu, w tym przy użyciu
automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca
2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U z 2014 r. poz. 243 ze zm.)
Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną niezapowiedzianych
wiadomości. Zalicza się do nich informacje niekomercyjne, jak i komercyjne listy
(np. życzenia, komunikaty systemu, oferty, cenniki, upomnienia)
Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010
w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania
oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej
(Dz. U. 2010 nr 249 poz. 1661) wyrażam zgodę na przesyłanie faktur, duplikatów
tych faktur oraz ich korekt, w formie elektronicznej przez Spółkę Wodociągową
Zobowiązuję się przyjmować faktury, o których mowa w pkt.1 niniejszego
oświadczenia w formie papierowej, w przypadku gdy przeszkody techniczne lub
formalne uniemożliwiają przesłanie faktur drogą elektroniczną
Proszę o przesyłanie faktur drogą mailową na podany adres e-mail.
W razie zmiany adresu e-mail zobowiązuję się do pisemnego powiadomienia
o nowym adresie.
Oświadczam, że mam świadomość, iż niniejsze oświadczenie może zostać wycofane,
w następstwie czego wystawca faktur traci prawo do wystawiania i przesyłania faktur do odbiorcy
drogą elektroniczną, począwszy od dnia następnego po otrzymaniu powiadomienia o wycofaniu
akceptacji.

