Nowy Sącz, dnia ………………….r.
NR KLIENTA: …………………

OŚWIADCZENIE ZGODY
AKCEPTUJĘ / AKTUALIZUJĘ / WYCOFUJĘ* usługę systemu powiadomień SMS (dalej wniosek)
przez Sądeckie Wodociągi Sp. z o.o. na nr telefonu komórkowego:

DANE WNIOSKODAWCY
Imię i nazwisko / nazwa pełna firmy*: …………………………………………………………………………………………………………………….
Adres siedziby / adres zamieszkania* : ……………………………………………………………………………………………………………………
Adres e-mail : …………………………………………………………………………………………………………………………. (nieobowiązkowe)

DANE NIERUCHOMOŚCI POBORU WODY I/LUB ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
Adres: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Oświadczam, że wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystanie moich danych osobowych niezbędnych
w celu powiadamiania mnie krótką bezpłatną wiadomością tekstową (sms) w zakresie informacji o wystawieniu faktury,
zaległościach płatniczych, informacji o planowanych wyłączeniach wody, awariach oraz wyciekach na wewnętrznej instalacji.
Oświadczam, że zostałam/em poinformowany/a o fakcie, iż przekazywanie informacji w formie SMS-a nie jest obowiązkiem
SWNS Sp. z o. o., a brak otrzymania informacji w formie SMS-a nie wpływa w żaden sposób na mój obowiązek zapłaty na
rzecz SWNS Sp. z o. o. należności pieniężnych w ustawowych terminach. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałam/em się
z poniższą treścią klauzuli informacyjnej wraz z przysługującymi mi prawie wynikającym z przepisów RODO.

………..…………......
data

…………..............................................
czytelny podpis Klienta

Klauzula informacyjna

Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Sądeckie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu, ul. Wincentego
Pola 22, NIP 7342424787, Regon 490797830 w imieniu którego działa Dyrektor Spółki. Podane dane przetwarzane są zgodnie
z przepisami 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) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119).
Administrator działając na podstawie art. 37 RODO, wyznaczył Inspektora Ochrony Danych do pełnienia w Spółce zadań
określonych w art. 39 RODO. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Spółce Sądeckie Wodociągi poprzez
adres e-mail: iod@swns.pl lub drogą pisemną pod adres siedziby Spółki. Podane dane są przetwarzane w celu prawidłowej
realizacji niniejszego wniosku, na podstawie wyrażonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody, na podstawie art. 6
ust. 1 lit. a RODO. Podane dane mogą być udostępnione wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania na
podstawie przepisów prawa i/lub podmiotom, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych na postawie

zawartej umowy powierzenia. Podane dane będą przetwarzane przez czas trwania wniosku, a także po jego ustaniu w czasie
zapewniającym możliwość rozpatrywania ewentualnych roszczeń, jednak nie dłużej niż do wycofania zgody. Posiada Pani/Pan
prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, w zakresie wynikającym z
przepisów RODO. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. Jestem świadomy/świadoma, iż
niniejsza zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie rezygnacją z usługi SMS i zakończeniem
korzystania przeze mnie z tej usługi.

Przyjęto dnia ……………………. …………………… Czytelny podpis osoby przyjmującej oświadczenie ………………………………………………
Sprawdzono prawidłowość wypełnienia oraz zweryfikowano przedłożone dokumenty

* - niepotrzebne skreślić

