
Szczerców, dnia …………………….
………………………………………………………
Nazwisko  i imię 

………………………………………………………
Adres zamieszkania

Zakład Gospodarki Komunalnej
………………………………………………………. Gminy Szczerców
PESEL 97-420 Szczerców, ul. Tenusa 28
……………………………………………………….
Nr telefonu

WNIOSEK O ZMIANĘ DANYCH OSOBOWYCH

Zwracam się z prośbą i zmianę danych osobowych:

·Zmiana nazwiska

Poprzednie nazwisko:  …………………………………………………………………………………………

Aktualne nazwisko:  ……………………………………………………………………………………………

·Zmiana adresu zamieszkania:

Poprzedni adres:…………………………………………………………………………………………………

Aktualny adres:…………………………………………………………………………………………………

·Zmiana adresu do korespondencji:

Poprzedni adres:  ………………………………………………………………………………………………

Aktualny adres:…………………………………………………………………………………………………

·Nadanie numeru domu:

Poprzedni adres:…………………………………………………………………………………………………

Aktualny adres: …………………………………………………………………………………………………

  ……………………………………………

         Podpis wnioskującego



6.  Na podstawie  art.  13  ust.  1  i  ust.  2,  art.  14  rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady (UE)  2016/679 z
27.04.2016  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 (dalej: RODO), informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Szczerców   z siedzibą w

97-420 Szczerców przy ul. Tenusa 28 zwany dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/

Pana danych osobowych. Kontakt z Inspektorem danych osobowych: kontakt@iszd.pl , tel. 446318477.

2.  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy oraz jej

realizacji na podstawie ustawy z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu

ścieków (tj.  Dz.U.  2020, poz.  2028 z późn.  zm.)  oraz w celu wykonania określonych prawnie obowiązków i  zadań

realizowanych dla dobra publicznego, zgodnie ze szczególnymi ustawami kompetencyjnymi.

3. Pani/Pana dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa. Podanie adresu e-

mail  i  numeru  telefonu jest  dobrowolne,  lecz  ich  podanie  ułatwi  administratorowi  kontakt  z  wnioskodawcą  w celu

zawarcia i realizacji przedmiotowej umowy.

4.  Posiada  Pani/Pan  prawo  do  żądania  od  administratora  dostępu  do  swoich  danych  osobowych,  ich  sprostowania,

usunięcia  lub  ograniczenia  przetwarzania,  wniesienia  sprzeciwu  wobec  takiego  przetwarzania,  przenoszenia  danych,

wniesienia skargi  do Prezesa   Urzędu   Ochrony   Danych   Osobowych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,  chyba, że ADO może przetwarzać dane na podstawie

szczególnych przepisów prawa, tj.

~ przetwarzanie jest niezbędne do prowadzenia postępowania/ wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane

dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą,

~ przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz prowadzonego

postępowania zgodnie z  przepisami kompetencyjnymi (szczególnymi i jest to niezbędne do wykonania zadania realizo-

wanego w interesie publicznym.

5. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi oraz w zakresie

kategorii archiwalnej.

         ……………………………………………

         Podpis wnioskującego

* Niepotrzebne skreślić


