
OŚWIADCZENIE 

Ja, niżej podpisany (a) …...……………..………………………………………………………….. 
(imię i nazwisko, PESEL) 

zamieszkały (a) ………………………………...…………………………………………………………...... 
 (adres) 

oświadczam, iż jestem  współwłaścicielem/pełnomocnikiem właściciela* 

działki/nieruchomości*  nr …………….. przy ul. ……………..……………………. w Siemiatyczach  

i wyrażam zgodę na wykonanie przyłącza wodociągowego/kanalizacji sanitarnej* oraz 

zawarcia umowy na zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. 

 

….….…………………………………….                           ………………………………………. 
                  (miejscowość, data)                                                                                       (podpis składającego oświadczenie) 

  

 

 

                        

 

 

 

                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*)  niepotrzebne skreślić 

 

 



   ......................................... 
              (miejscowość, data) 

........................................ 
     (imię i nazwisko) 

........................................ 

........................................ 
                   (adres)                                                                       

ZGODA 

na przetwarzanie danych osobowych 
Ja niżej podpisany/a wyrażam zgodę na przetwarzanie następujących danych osobowych: 
1) Imię 

2) Nazwisko 

3) Adres 

4) PESEL 

w celach związanych z wykonaniem przyłącza wodociągowego / kanalizacyjnego, przez 

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. z siedzibą w Siemiatyczach przy ulicy Armii Krajowej 26. 

Jestem świadomy, iż podanie numeru PESEL nie jest wymagane przez przepis prawa, jednak jego 

podanie zapewni administratorowi danych identyfikację mojej osoby w przypadku gdy będzie   

to wymogiem formalnym. 

Rozumiem, że moje dane osobowe będą przechowywane przez Przedsiębiorstwo Komunalne 

Sp. z o. o. przez okres trwania umowy, 5 lat od wystawienia ostatniej faktury, lub po okresie 

przewidzianym przez przepis prawa. Po upływie tego okresu dane zostaną zniszczone. 

Rozumiem, że przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych, 

prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym 

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. 

.......................................... 
              (data i podpis) 

 

 

Szanowny Kliencie 

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o., zwany dalej: "Administratorem". 

Możesz skontaktować się  z Administratorem pisząc na adres: ul. Armii Krajowej 26,  17-300 Siemiatycze lub dzwoniąc 

pod numer: 85 655 25 77. Możesz skontaktować się z  Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego 

inspektora ochrony danych, pisząc na adres: iod@pksiemiatycze.pl lub pod numerem: 519 305 284. 

2. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego  

na Administratorze polegającego na obowiązku przechowywania przez niego dokumentacji podatkowej  –  

co do zasady – do upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego dla której  podanie przez Ciebie danych 

jest niezbędne. 

3. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją usług, zamówień, umów, 

sprzedażą, oraz do podjęcia niezbędnych działań przed ich realizacją.  

4. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że wystawienie faktury będzie 

niemożliwe.  

5. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres  5 lat od dnia wystawienia faktury.  

6. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego  ani do organizacji międzynarodowych.  

7. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz 

ograniczenia ich przetwarzania.  

8. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi  

do organu nadzorczego. 

9. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji,  

w tym decyzji będących wynikiem profilowania.  

 


