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Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach informacyjnych do 
przesyłania komunikatów sms Alert 

 
         ………………………………….. 
                   miejscowość, data 
 

Dane klienta: 

Imię i nazwisko 
 
 

Adres alertu 
 
 

miejscowość 
 
 

telefon 
 
 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w podanym powyżej zakresie przez 

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., z siedzibą przy ulicy Elizy Orzeszkowej 8 w Sępólnie 

Krajeńskim, w celu przesyłania alarmowych komunikatów poprzez wiadomości sms przy 

każdorazowym incydencie, awarii lub pracach konserwacyjnych sieci wodociągowych lub 

kanalizacyjnych oraz o anomaliach pogodowych na wskazany numer telefonu. 

Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie, wystarczy wysłać wiadomość e-mail lub pocztą 

tradycyjną na dane kontaktowe Spółki. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 

przetwarzania, realizowanego do czasu wycofania zgody. 

 

 
                        ..…………………………………………………. 
                             Podpis klienta 
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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 (dalej RODO) , 
informujemy Państwa, że: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z 
siedzibą przy ulicy E. Orzeszkowej 8, 89-400 Sępólno Krajeńskie. 

2. Nadzór nad prawidłowym  przetwarzaniem danych osobowych w Zakładzie Gospodarki 
Komunalnej Sp. z o.o. sprawuje: 
Inspektor Ochrony Danych 
adres: E. Orzeszkowej 8 , 89-400 Sępólno Kraj. 
mail: iod@zgksepolno.pl 
tel: 52 388 22 86 

3. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe pozyskane bezpośrednio 
od Państwa na podstawie Państwa zgody. 

4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w  celu: 
- wykonywania czynności zgodnie z udzielonymi przez Państwa zgodami - podane dane będą 
przetwarzane na podstawie art.6 ust 1 pkt a RODO, 

5. Państwa dane będą udostępnione  firmie z nami współpracującej, świadczącej usługi w 

zakresie obsługi programu sms Alert, z którą administrator ma podpisaną umowę współpracy 

zapewniająca bezpieczeństwo Państwa danych. Dane mogą zostać udostępnione jedynie 

uprawnionym podmiotom, w okolicznościach przewidzianych w powszechnie 

obowiązujących przepisach prawa. 

6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 

7. Dane przetwarzane na podstawie zgody będziemy przetwarzać do czasu wycofania przez 
Państwa tej zgody. 

8. Posiadają Państwo prawo do: 
a) żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, uzupełnienia  lub ograniczenia 

przetwarzania; 
b) żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem; 
c) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych do innego 

administratora; 
d) w przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej 

zgody, przysługuje Panu/Pani  prawo do cofnięcia udzielonych zgód na poszczególne cele 
przetwarzania, w dowolnym momencie. Wystarczy wysłać wiadomość e-mail lub pocztą 
tradycyjną na dane kontaktowe Spółki. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z 
prawem przetwarzania, realizowanego do czasu wycofania zgody. 

e) W przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.  
danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Państwu  prawo do 
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 
profilowane. 

10. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie jest jednoznaczne z brakiem 
możliwości skorzystania z aplikacji sms Alert. 
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