
 
OŚWIADCZENIE O ZMIANIE DANYCH KLIENTA W UMOWIE NA 

ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODBIÓR ŚCIEKÓW 
 

 

Numer umowy: ……………… 

Kod klienta: …………….…… 

 

 

Dotychczasowe dane klienta 
 
Imię:..................................................................................................................................................................................................... 
 
Nazwisko:............................................................................................................................................................................................. 
 
Firma (nazwa):.................................................................................................................................................................................... 
 

Adres / Siedziba:………………………………………………………………………………………………………….………… 

 
Adres do korespondencji:................................................................................................................................................................... 
 
PESEL / REGON / NIP:..................................................................................................................................................................... 
 

 

Adres nieruchomości którego dotyczy umowa 
 
Adres: ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 
Oświadczam, że zmianie uległy niżej wymienione dane zawarte w umowie 
 
Imię*:..................................................................................................................................................................................................... 
 
Nazwisko*:............................................................................................................................................................................................ 
 
Firma (nazwa):.................................................................................................................................................................................... 
 
Adres:................................................................................................................................................................................................... 
 
Adres do korespondencji:................................................................................................................................................................... 
 
PESEL / REGON / NIP:..................................................................................................................................................................... 
 

 

* w przypadku urzędowej zmiany danych 

 
 
 
Oświadczam, że dane zawarte powyżej są zgodne ze stanem faktycznym. 

Data i czytelny podpis:………………………………………………………………… 

 

 

 

 



Klauzula informacyjna 
Zgodnie z art. 13 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. U. UE. L. 119.1 z 04.05.2016) 

informuję, że: 

TOŻSAMOŚĆ 
ADMINISTRATORA 

Administratorem danych osobowych jest Grodziskie Przedsiębiorstwo 
Komunalne Spółka z o.o. z siedzibą w Grodzisku Wlkp. (62-065), przy ulicy 

Kościańskiej 32. 

DANE KONTAKTOWE 
ADMINISTRATORA 

Z administratorem można skontaktować się mailowo:  biuro@gpk.biz.pl  lub 
pisemnie na adres siedziby administratora. 

DANE KONTAKTOWE 
INSPEKTORA OCHRONY 
DANYCH 

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można 
skontaktować się mailowo: iod@grodzisk.wlkp.pl  
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach 
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw 

związanych z przetwarzaniem danych.  

CELE PRZETWARZANIA I 
PODSTAWA PRAWNA 

Pani/Pana dane będą przetwarzane w zakresie, w jakim jest to niezbędne do 
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z 
wezwaniem do zapłaty w sprawie nieuregulowanych płatności, na podstawie 

ustawy dnia 23 kwietnia 1964 r Kodeksu Cywilnego (Dz.U.2020.1740 t.j.) 

ODBIORCY DANYCH LUB 
KATEGORIE ODBIORCÓW 
DANYCH 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych oraz danych w celach 
wskazanych powyżej, dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom 
lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być podmioty 

upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie 
odpowiednich przepisów prawa.  

OKRES PRZECHOWYWANIA 
DANYCH 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji 
wskazanych powyżej celów przetwarzania, a po tym czasie przez okres 
niezbędny do wypełnienia przez administratora obowiązków wynikających  
z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach 
(Dz.U.2020.0.164 t.j.) oraz przepisach wykonawczych. 

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH 
Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści swoich danych, ich 
sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. 

PRAWO WNIESIENIA SKARGI 
DO ORGANU NADZORCZEGO 

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 
zajmującego się ochroną danych osobowych: 
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)  
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa 
Infolinia: 606-950-000 

 

 


