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Wodociągi Jordanowskie Spółka z o.o. 

34-240 Jordanów ul . Rynek 19 

NIP 5521721414 

telefon: 18 26 75 389 
www.wodociagi-jordanow.pl/ 

faktury@wodociagi-jordanow.pl 

OŚWIADCZENIE O AKCEPTACJI USŁUGI POWIADOMIENIA SMS – E-MAIL 

 

 ........................................................................................................................................................................................................  
(imię i nazwisko/nazwa Odbiorcy)  

 ........................................................................................................................................................................................................  
(adres zamieszkania/siedziby) 

 ........................................................................................................................................................................................................  
(adres do korespondencji) 

PESEL/NIP-REGON*:  .......................................................................  nr tel.: ............................................................  

 

 

1. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji w postaci wiadomości SMS na telefony komórkowe, lub w postaci wiadomości 

na pocztę elektroniczną o treści ustalonej przez Usługodawcę. (informacje związane z realizacją umowy na dostarczanie 

wody i odprowadzanie ścieków, w tym szczególności informacje o awariach, przerwach w dostawach wody. Informacje 

elektroniczne będą wysyłane za pomocą poczty elektronicznej z adresu: awarie@wodociagi-jordanow.pl na niżej wskazany 
adres e-mail, lub za pomocą wiadomości tekstowej SMS z nr WODOCIAGI na niżej wskazany nr telefonu. 

 

                            

                            

                            

Prosimy o wypełnienie drukowanymi literami, każdy znak w osobnym polu 

2. Akceptuję zapisy „Regulamin świadczenia usługi „Powiadomienia SMS - e-mail” dla użytkowników” zamieszczonego na 
stronie wodociagi-jordanow.pl/ w zakładce Usługa powiadomień SMS/email o awariach 

 

 

 

 

……………………………………….        …………………………………………………… 
            (DATA)                                                               (CZYTELNY PODPIS OŚWIADCZENIODAWCY) 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

* niepotrzebne skreślić 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 

PRZYJĘTO DNIA:  

SPRAWDZONO PRAWIDŁOWOŚĆ 
WYPEŁNIENIA ORAZ ZWERYFIKOWANO 
PRZEDŁOŻONE DOKUMENTY: 

 
 
 
(CZYTELNY PODPIS OSOBY PRZYJMUJĄCEJ OŚWIADCZENIE) 

 

 

 

http://wodociagi-jordanow.pl/index.php/usluga-powiadomien-sms-email-o-awariach
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KLAUZULA INFORMACYJNA 

  

Na podstawie 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż: 

1)       Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Wodociągi Jordanowskie Sp. z o.o., z siedzibą 

ul. Rynek 19,  34-240 Jordanów tel. 18 26 75 389. 

2)       W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się  

z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl. 

3)       Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.  

4)       Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu  

z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym 

przepisów archiwalnych.   

5)       Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia. 

6)       Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają 

dane osobowe w imieniu Administratora.  

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

-        dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia 

przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych 

prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 

Państwa danych. 

-        wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się 

 z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, 

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 

Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane 

dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak 

możliwości zawarcia umowy. 

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega 

Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym 

profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.  

  

 
 

 

mailto:inspektor@cbi24.pl

