Nazwa i adres siedziby firmy
……………………… ……………
…………………………………….
…………………………………….

Miejscowość, data …………………………..

Adres do korespondencji
…………………………………….
…………………………………….
…………………………………….
NIP/PESEL: …………………………...
REGON, KRS………………………….

OŚWIADCZENIE
Oświadczam,

iż

posiadam/nie

posiadam*

powierzchnię

uszczelnioną

w

ilości:

…………………...m2, z której odprowadzane są wody opadowe i roztopowe powierzchniowo na
ulicę uzbrojoną w kanalizację deszczową lub wprowadzane są przyłączem bezpośrednio do
systemów kanalizacji deszczowej z posesji położonej/położonych w Bełchatowie przy:
ul. ……………………………………………… nr ……….. działka nr …...………………….….
obr. …………….
Oświadczam, że posiadam tytuł prawny do korzystania z nieruchomości i jestem upoważniony/a
do reprezentowania firmy/osoby*
na podstawie:………………………………………………………………………………………….
(wpisać rodzaj dokumentu, np. wpis do KRS, wpis w CIDG, upoważnienie lub pełnomocnictwo)
* właściwe podkreślić
Nr tel. kontaktowego i/lub e-mail ………………………………………………………………...
Oświadczam, że podane przeze mnie informacje są zgodne ze stanem faktycznym.
Zgodnie z art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako „RODO”)
informujemy, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PGM sp. z o.o.
2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PGM Sp. z o.o. możliwy jest pod numerem
tel. nr 502 345 426 lub adresem e-mail iod@pgmbelchatow.com
3. Pani/Pana dane osobowe zostały udostępnione PGM sp. z o.o. przez naszego kontrahenta, którego
reprezentujesz/ jesteś pracownikiem/współpracownikiem, zleceniobiorcą albo w imieniu którego działasz
w relacjach kontrahenta z nami w oparciu o inną niewskazaną powyżej podstawę prawną lub pozyskane
zostały z rejestrów publicznych (np. rejestry przedsiębiorców, sądowe KRS/CEIDG)
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:
a) W celu realizacji naszego lub strony trzeciej prawnie uzasadnionego interesu za który uznajemy m.in.
zawarcie i wykonanie umowy łączącej nas z podmiotem (kontrahentem), którego reprezentujesz/
którego jesteś pracownikiem lub współpracownikiem, zleceniobiorcą albo w imieniu którego działasz
w relacjach z nami w oparciu o inną niewskazaną powyżej podstawę prawną, – art. 6 ust. 1 lit f)
RODO

b) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie
uzasadnionym interesem - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO
c) w
celach
analitycznych,
co
jest
naszym
prawnie
uzasadnionym
interesem
- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO
d) w
celach
archiwalnych,
na
wypadek
prawnej
potrzeby
wykazania
faktów,
co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO
5. Przetwarzane będą następujące kategorię Pani/Pana danych osobowych:
a) Imię/ imiona nazwisko,
b) numer PESEL ( dot. osób uprawnionych do reprezentacji),
c) funkcja w ogranie reprezentującym ( dot. osób uprawnionych do reprezentacji),
d) stanowisko,
e) adres poczty elektronicznej e-mail,
f) numer telefonu kontaktowego
6. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty które współpracują z nami, procesorzy
w związku ze zleconymi przez nas działaniami realizowanymi w naszym imieniu, podmioty uprawnione na
podstawie przepisów prawa, podmioty kontrolne i nadzorcze
7. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do zawarcia
i wykonania umowy łączącej nas z kontrahentem, którego reprezentujesz/ którego jesteś
pracownikiem/współpracownikiem, zleceniobiorcą albo w imieniu którego działasz w relacjach
z nami w oparciu o inną niewskazaną powyżej podstawę prawną, do końca okresu przedawnienia
potencjalnych
roszczeń
oraz
do
czasu
zakończenia
postępowań
związanych
z umową jak wyżej jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych jest niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia
ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez nas. Po tych okresach dane będą
przetwarzane jedynie przez czas wymagany przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
8. posiada Pani/Pan prawo do:
a) dostępu do danych osobowych,
b) sprostowania danych osobowych,
c) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
e) przenoszenia danych,
f) uzyskania kopii danych,
w przypadkach i w zakresie uregulowanym w przepisach RODO, w celu realizacji powyższych prosimy
o kontakt z Administratorem.
9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystane do profilowania Pani/Pana lub do zautomatyzowanego
podejmowania decyzji względem Pani/Pana
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane poza obszar EOG, w takim przypadku administrator zapewni
mechanizm, który zgodnie z prawem UE legalizuje transfer i zapewnia odpowiednie gwarancje ochrony danych. Ma
Pani/Pan prawo uzyskać dodatkowe informacje w zakresie przekazywania danych poza EOG i uzyskać kopię
odpowiedniego zabezpieczenia poprzez kontakt z Administratorem.

…………………………………
(czytelny podpis/pieczęć firmowa i podpis
osoby uprawnionej do reprezentowania)

