
Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych Pełnomocnika 
do wniosku o zawarcie umowy o dostarczenie wody i/lub odprowadzanie ścieków* 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w pełnomocnictwie do wniosku  
o zawarcie umowy o dostarczenie wody i/lub odprowadzanie ścieków*. 
 
Zapoznałem się z poniższą klauzulą informacyjną i przyjmuję ją do wiadomości. 
 
 

…………………………………………………. 
(Czytelny podpis Pełnomocnika) 

 
*niewłaściwe skreślić 

 
Klauzula informacyjna 

 
Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy o dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków 
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  
z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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), zwanego dalej „RODO”. Administrator wymaga podania wyłącznie danych 
osobowych niezbędnych do realizacji umowy. Informujemy, że:  
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych w pełnomocnictwie do wniosku o zawarcie umowy są 

Wodociągi Podlaskie Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Elewatorskiej 31 w Białymstoku, kod pocztowy: 15-620. 
Administratorem danych osobowych jest Prezes Zarządu; 

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: 
iod@wodociagipodlaskie.pl;  

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia umowy o dostarczanie wody i/lub odprowadzanie 
ścieków z klientem, którego Pan/Pani jest pełnomocnikiem oraz w celu realizacji tej umowy;  

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom upoważnionym jedynie do wykonania i realizacji 
czynności wynikających z umowy; 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz w obowiązkowym okresie 
przechowywania dokumentacji, ustalonym zgodnie z odrębnymi przepisami; 

6. posiada Pan/Pani prawo do:  

− sprostowania (poprawienia) danych, w zakresie i na zasadach określonych w art. 16 RODO;  

− usunięcia danych, w zakresie i na zasadach określonych w art. 17 RODO; 

− ograniczenia przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwania danych), w zakresie i na zasadach 
określonych w art. 18 RODO; 

− dostępu do danych (wnosząc o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię danych), w zakresie 
i na zasadach określonych w art. 15 RODO; 

− przeniesienia danych w zakresie i na zasadach określonych w art. 20 RODO; 

− wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas danych osobowych (w tym profilowania) w zakresie  
i na zasadach określonych w art. 21 RODO; 

− wniesienia skargi w zakresie przetwarzania jej danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

7. podanie danych jest dobrowolne, ale ich nieprzekazanie spowoduje niemożliwość zawarcia umowy oraz realizacji 
umowy z klientem; 

8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu; 
9. administrator nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej.  


