
Załącznik nr 1 

 
 …………………………………………………………………………… 

 (miejscowość, data) 
 

OŚWIADCZENIE O PRZYDZIELENIU 

TELEFONICZNEGO KODU DOSTĘPU 

 
ODBIORCA: 

 

 Pełna nazwa (imię i nazwisko)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 Adres ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 Telefon/fax  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 NIP (firma)  ………………………….…………………………… PESEL (os. fizyczna)  ……………………….……………….…………… 

 

PODMIOT PRZYDZIELAJĄCY TELEFONICZNY KOD DOSTĘPU: 

Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o. 

ul. Spacerowa 2 

57-320 Polanica-Zdrój 

NIP  883 177 10 00    REGON  020206230 

 

Zwracam się z prośbą o przydzielenie Telefonicznego kodu dostępu w celu uzyskiwania informacji o Odbiorcy 

drogą telefoniczną z systemu WODA. 

 …………………………………………………………..……………………….. 

 (czytelny podpis Odbiorcy) 

 Przydzielono Odbiorcy Telefoniczny kod dostępu …………………………………………………………………..…………………… 

 Numer ewidencyjny klienta w systemie WODA …………………………………………………………………..…………………… 

 …………………………………………………………..……………………….. 

 (czytelny podpis osoby wydającej kod) 

 Potwierdzam odbiór Telefonicznego kodu dostępu. 

 Oświadczam, że znam Regulamin udostępniania danych drogą telefoniczną przez Miejski Zakład Komunalny 

w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o., ul. Spacerowa 2, 57-320 Polanica-Zdrój oraz zobowiązuje się do przestrzegania 

jego zapisów. 

  



Załącznik nr 1 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przydzielenia telefonicznego kodu dostępu  

przez Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o. z siedzibą w 57-320 Polanicy-Zdroju przy 

ul. Spacerowej 2 w celu udzielania informacji drogą telefoniczną. 

2. Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez  wysłanie wiadomości 

na adres e-mail: iod@mzk-polanica.pl  naszego IODl, lub dostarczone osobiście do siedziby Spółki.  

3. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 

4. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania 

danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania. 

 

 …………………………………………………………..………………………..

 (czytelny podpis Odbiorcy) 

 

Informuję, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka 

z o.o. z siedzibą w 57-320 Polanicy-Zdroju przy ul. Spacerowej 2, zwany dalej Administratorem  

- Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, 

2. Inspektorem danych osobowych u Administratora jest pracownik spółki, e-mail: iod@mzk-polanica.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przydzielenia telefonicznego kodu dostępu przez 

Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o. i nie będą udostępniane innym odbiorcom. 

4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1a Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

5. Podanie danych jest niezbędne udzielania informacji drogą telefoniczną przez  Miejski Zakład Komunalny 

w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o., w przypadku niepodania danych, niemożliwe jest udzielanie informacji. 

6. Posiada Pani/Pan prawo do: 

 żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

 wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,  

 przenoszenia danych, 

 cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli przetwarzanie będzie odbywać się na 

podstawie zgody. 

7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy uzna 

Pani/Pan, iż przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

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

9. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody i  po tym okresie zostaną 

usunięte. 

 


