Formularz zamówienia świadczenia telekomunikacyjnych usług dostępu
do sygnału internetowego typu Internet – Biznes
przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej – Krośnieński Holding Komunalny Spółka z o.o.
Zamawiający (Wnioskodawca):
Pełna nazwa firmy: ………………………………………………………………………………………………………………….....

Adres siedziby: ……………………………………………………………………………………………………...…………………...

Adres do korespondencji: ……..……………………………………..……………………...………………….……..…………….…..

NIP: ...........................................................................
telefon:

REGON: ............................................................................
e-mail:

Osoby reprezentujące Wnioskodawcę (podpisujące umowę):
1. ……………………………………………………….…………….....………

PESEL

2. ……………………………………………………………………….……..…

PESEL

Adres miejsca świadczenia usługi dostępu do Internetu:
………………...........................................……..…………………………………………………………………………………………………………

Nazwa stoiska: ……………………………………………………………………………………………………………
Tytuł prawny do korzystania z obiektu …………………..…........………..............……………………………………..……………………..…
(*własność, współwłasność, dzierżawa, najem, użytkowanie, zarząd)

oraz dokument potwierdzający w/w tytuł ……………………..................…………………………………………………...……………..….….
(* np. akt notarialny, umowa najmu, dzierżawy, zarządu, numer księgi wieczystej)

Niniejszym wybieramy poniższą usługę dostępu do sygnału internetowego typu Internet – Biznes wyszczególnioną
w Cenniku telekomunikacyjnych usług podstawowych świadczonych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej – Krośnieński Holding Komunalny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i wnoszę o zawarcie
umowy na:
 Usługi Internet (typ) *:

typ 1:1

typ 1:2

typ 1:4

typ 1:5

typ 1:6

typ 1:8

x1 Mbs ( mnożnik )

*/ zaznaczyć jeden odpowiedni kwadrat odpowiadający pozycji Cennika usług

 Zewnętrzny adres IP*:

 Proponowany czas trwania umowy:

Proponowana ilość adresów IP

12 m-cy

24 m-ce

Nieokreślony
str. 1

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 w związku z:
1) realizacją usług / zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
2) 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/usługi.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do 3 lat od zakończenia umowy/realizacji usługi lub do czasu upływu
terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego.
Pani/Pana dane osobowe przekazywać będziemy do firm obsługujących nas w zakresie teleinformatycznym, prawnym, a także
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/usługi;
6) wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Data: ……………………………

………………………………………………………………………
Podpis Wnioskodawcy (Zamawiającego)
lub osoby prawnie upoważnionej do jego reprezentacji
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