Nr nabywcy:

ZLECENIODAWCA:
Imię i nazwisko / Nazwa Przedsiębiorcy:
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

Adres zamieszkania / Siedziba Przedsiębiorcy:

Do:

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

Adres do korespondencji:

Miejskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej –
Krośnieński Holding Komunalny
Spółka z o.o.
38-400 Krosno, ul. Fredry 12

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

Telefon do kontaktu: ………………....……..........………………………………… adres e-mail *:
Adres e-mail:

WNIOSEK
na sprzedaż wody pobranej własnym transportem
Proszę o sprzedaż wody w ilości: ………….. [m3], która zostanie pobrana w dniu: ………………………………..………...….
własnym środkiem transportu z punktu poboru wody zlokalizowanego na terenie bazy Miejskiego Przedsiębiorstwa
Gospodarki Komunalnej – Krośnieński Holding Komunalny Spółka z o.o. w Krośnie przy ul. Fredry 12.
DANE PŁATNIKA DO FAKTURY:
Imię i nazwisko / Nazwa Przedsiębiorcy: ……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………….……..

Adres zamieszkania / Siedziba Przedsiębiorcy: …..……………………….……………………………………………………….………….
……………………………………………………………………………………………………..…………..……………………………..…….……..

Nr NIP/ PESEL: ……………………………………………………………………………………………….
DANE POJAZDU I KIEROWCY ODBIERAJACEGO :
Marka: …………….…………..……………… Model: ……………………….……………… Nr rejestracyjny: ………….…………
Imię i nazwisko kierowcy pojazdu: ………………………………………………………………………….……………………………………
Klauzula informacyjna:
Na podstawie art. 13 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 - RODO), niniejszym informujemy, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych, jest Krośnieński Holding
Komunalny Sp. z o.o.. Może Pani/Pan skontaktować się z nami pisząc na adres: ul. Fredry 12, 38-400 Krosno, lub z powołanym przez nas Inspektorem
ochrony danych osobowych, pisząc na adres: iod@mpgk.krosno.pl .
Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe na potrzeby związane z:
 nawiązywaniem i utrzymywaniem kontaktów biznesowych – niezbędnych do zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 zawarciem i obsługą umów (art. 6 ust 1 lit. b RODO);
 prowadzeniem działań windykacyjnych, w przypadku braku płatności za realizację umowy sprzedaży lub usługi (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 wypełnieniem obowiązków wynikających z Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (art. 6 ust 1 lit c RODO).

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałych przypadkach dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do realizacji
umowy. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez nas do czasu trwania relacji biznesowych lub do 5 lat od rozliczenia sprzedaży w danym roku
podatkowym. W przypadku przetwarzania danych w związku z windykacją należności – do czasu zaspokojenia roszczeń lub upływu czasu dochodzenia
roszczeń.
Pani/Pana dane osobowe przekazywać będziemy do firm obsługujących nas w zakresie teleinformatycznym, prawnym, podmiotom uprawnionym do
dostępu do danych, na podstawie przepisów prawa.
Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do:
1) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2) sprostowania (poprawiania) swoich danych;
3) usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
4) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
5) przenoszenia danych, w zakresie danych przetwarzanych przez Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o.o. w związku z realizacją umowy;
6) wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Krosno, dnia ...............................................

….........................................................................................................
Podpis Zleceniodawcy
lub osoby prawnie przez Niego upoważnionej

Wniosek przyjął:

…………….....................

*/dokonać właściwego wpisu lub skreślenia

