UPOWAŻNIENIE
Ja, ............................................................................................................................ , jako udzielający/a upoważnienia
Imię i nazwisko

zamieszkały(a) w ...................................................................................................................................................................
posiadający(a) numer PESEL: ....................................................................... będący(a) Odbiorcą usług,
posiadający(a) zawartą z Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej – Krośnieńskim
Holdingiem Komunalnym Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością umowę o zaopatrzenie w wodę
i/lub odprowadzanie ścieków nr ........................................... z dnia .......................................
upoważniam Pana/Panią: .....................................................................................................................................................
Imię i nazwisko

zamieszkałego(ą) w ...............................................................................................................................................................
posiadającego(ą) numer PESEL: ............................................................ do uzyskania informacji od dostawcy
usług, tj. od Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej – Krośnieńskiego Holdingu
Komunalnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 38-400 Krosno, ul. Fredry 12 w zakresie
aktualnego mojego stanu zadłużenia z tytułu świadczonych mi usług zaopatrzenia w wodę i/lub
odprowadzania ścieków, numeru wystawionej mi faktury VAT za świadczone usługi oraz innych
niezbędnych informacji służących do uregulowania moich należności za te usługi wynikających z
zawartej umowy.
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 w zakresie wodno-kanalizacyjnym (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
2) nałożonymi na nas obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO – tj. Ustawa z dnia 7 czerwca
2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków),
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 Administratora do 3 lat od zakończenia umowy
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 MPGK Krosno Sp. z o.o. w związku z realizacją umowy;
6) wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych można znaleźć na stronie Krośnieńskiego Holdingu
Komunalnego Sp. z o.o. w zakładce „informacje o RODO”.

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

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

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

Udzielający(a) upoważnienia

Przyjmujący(a) upoważnienie (Upoważniony)

- podpis czytelny-

- podpis czytelny-

Podpis pracownika Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego Sp. z o.o. przyjmującego upoważnienie:

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

