Gmina Osie - Gminny Zakład Komunalny, ul. Rynek 2, 86-150 osie

……………….....…………………………….
(imię i nazwisko Odbiorcy)

..…………...………, dnia ……………
(miejscowość)

…………………...……..……………………..
(adres)

……………………....………………………..

FORMULARZ OŚWIADCZENIA REJESTRACYJNEGO
I ZGODY NA OTRZYMYWANIE POWIADOMIEŃ
Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego:
numeru telefonu: .......................................................................................................................
i/lub
adresu e-mail: ………………………………………………………………………………………
przez Gminny Zakład Komunalny w Osiu, w celu otrzymywania krótkich bezpłatnych wiadomości
tekstowych w formie SMS oraz/lub wiadomości mailowych o sprawach związanych z:
- płatnościami opłaty za dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków,
- planowaną wizytą inkasenta,
- gospodarką wodno-kanalizacyjną w Gminie Osie, w tym awariami na sieci wodno-kanalizacyjnej,
- innymi ważnymi informacjami i komunikatami związanymi z działalnością Gminnego Zakładu
Komunalnego w Osiu.
Zostałem pouczona/y o przysługującym mi prawie do uaktualnienia danych oraz wycofania mojej
zgody w dowolnym momencie (klauzula informacyjna – verte).
Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o fakcie, że przekazywanie informacji
w niniejszej formie nie jest obowiązkiem, a brak otrzymywania stosownej informacji nie wpływa
w żaden sposób na prawa i obowiązki wynikłe ze świadczonych przez Gminny Zakład Komunalny w
Osiu usług, w tym w szczególności na obowiązek zapłaty zobowiązań pieniężnych w ustalonym
terminie*.

……………………………………
(data i podpis Odbiorcy)

Potwierdzam przyjęcie podanego wyżej wymienionego numeru telefonu komórkowego i/lub adresu
e-mail oraz wprowadzenie go do systemu komputerowego Gminnego Zakładu Komunalnego w
Osiu.
……………………………………
(data i podpis pracownika)

*Regulamin korzystania z usługi powiadomień dostępny jest na stronie internetowej Gminnego Zakładu Komunalnego w Osiu –
http://www.gzkosie.pl i/lub https://gzkosie.naszbip.pl

Gmina Osie - Gminny Zakład Komunalny, ul. Rynek 2, 86-150 osie

Klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych
w Gminnym Zakładzie Komunalnym w Osiu
Zgodnie z art. 13 ust. 1 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) ( Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1 ), zwanego - RODO, i n f o r m u j e m y :
1.
2.

3.
4.
5.

6.

7.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Zakład Komunalny w Osiu: tel. 52 33 29 896,
e-mail biuro@gzkosie.pl
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich
sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607753475, e-mail:
daneosobwe24h@wp.pl
Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z
art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, w celu wysłania powiadomień telefonicznych i mailowych.
Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach,
które wynikają z przepisów prawa.
Posiada Pani/Pan prawo do:
- uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych;
- wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych będzie brak
możliwości realizacji usług powiadamiania drogą SMS i/lub E-MAIL. Ma Pani/Pan prawo wycofać swoją
zgodę w dowolnym momencie.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie wymogami wynikającymi z
przepisów prawa.

*Regulamin korzystania z usługi powiadomień dostępny jest na stronie internetowej Gminnego Zakładu Komunalnego w Osiu –
http://www.gzkosie.pl i/lub https://gzkosie.naszbip.pl

