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OŚWIADCZENIE 

O WYRAŻENIU ZGODY 
NA PRZESYŁANIE KORESPONDENCJI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 

 
 
 
…..................................................................................................................... 
IMIĘ I NAZWISKO 

 
…..................................................................................................................... 
ADRES ZAMIESZKANIA 

 
TEL. ….............................................................................................................. 

 
Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Będzinie korespondencji 
w zakresie: pism informacyjnych (np. wezwań , informacji o zadłużeniu, niedopłatach, nadpłatach, itp.) również drogą elektroniczną 
na podany poniżej adres mailowy: 

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

 
Jednocześnie w razie zmiany adresu e-mail zobowiązuje się do pisemnego powiadomienia MPWiK Sp. z o.o. w Będzinie o nowym 
adresie. Zastrzegam sobie prawo wycofania niniejszego oświadczenia. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów związanych z kierowaną do mnie korespondencją. 

Administratorem Państwa danych osobowych jest  Miejskie Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Będzinie 
(ul. Kościuszki 140, 42-500 Będzin, NIP: 625-19-54-711). 

Zakres gromadzonych danych ogranicza się do informacji, które są niezbędne do realizacji w/w czynności ( tj. imienia, nazwiska, nazwy, 
adresu zamieszkania lub siedziby), wystawiania faktur czy ewentualnie windykacji należności. 

Dane osobowe, będące w posiadaniu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Będzinie (administratora 
danych) przetwarzane są wyłącznie dla  celów związanych z kierowaną do Klienta korespondencją  na podstawie art. 6 ust.1 litera b 
z dnia 27 kwietnia 2016 r.  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 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). 

Osoby, którym ujawnia się dane (odbiorcy danych) są to jedynie upoważnieni pracownicy/współpracownicy MPWiK Sp. z o.o. 
w Będzinie, którzy w celu wykonania swoich obowiązków muszą posiadać do nich dostęp. 

Dane osobowe będą przetwarzane w trakcie trwania umowy i po jej zakończeniu tak długo jak wymagają tego odpowiednie przepisy 
prawa do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z realizacją niniejszej umowy. 

Informujemy, iż jako strona umowy ma Pan/Pani/jednoosobowa działalność gospodarcza/spółka cywilna prawo dostępu do swoich 
danych osobowych oraz uzyskania ich kopii, a także prawo żądania ich sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania 
oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do niepodlegania 
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 

Jednocześnie informujemy, że przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (organ nadzorczy). 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale zarazem niezbędne do realizacji umowy. Niepodanie danych będzie skutkowało 
brakiem możliwości  zawarcia umowy. 

Zawsze w razie wątpliwości odnośnie swoich danych można skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail: 
iod@mpwik.bedzin.pl lub telefonicznie (32) 267 42 18 wew. 378. 

Dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej ani nie będą wykorzystywane w procesach automatycznego 
profilowania. 

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

PODPIS 


