…………………………..
(miejscowość, dnia)

……………………………….
……………………………….
……………………………….
……………………………….
(dane wnioskodawcy: imię i nazwisko,
adres zamieszkania, telefon lub e-mail)

Wodociągi Podlaskie Sp. z o. o.
ul. Elewatorska 31
15-620 Białystok
Podanie
Zwracam się z prośbą o udostepnienie aktualnych wyników badań wody
do spożycia z wodociągu ………………….………………..………. celem przedłożenia
w ……………………………………………………………………………………..………….
Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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), informujemy, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych w podaniu są Wodociągi Podlaskie Sp. z o.o.
z siedzibą przy ul. Elewatorskiej 31 w Białymstoku (kod pocztowy: 15-620), zwane dalej Administratorem,
reprezentowane przez Prezesa Zarządu;
2. inspektorem ochrony danych osobowych u Administratora jest Pani Beata Gregorczuk,
e-mail: iod@wodociagipodlaskie.pl,
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji przesłanego zgłoszenia – udostępnienia
aktualnych wyników badań wody z wodociągu
4. podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt c RODO, ustawa z dnia 6 września
2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2016 poz. 1764),
5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom upoważnionym jedynie na mocy,
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5lat,
7. posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia
danych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego,
8. podanie danych jest dobrowolne, ich nieprzekazanie spowoduje niemożliwość realizacji przesłanego
zgłoszenia – udostępnienia aktualnych wyników badań wody z wodociągu.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu
10. administrator nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.

Z poważaniem
………….………..…
(podpis wnioskodawcy)

