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_____________________, dnia __________ 

  

 Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. 

 ul. Wojewódzka 19 

40-026 Katowice 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

Działając w imieniu własnym, _________________________, niniejszym oświadczam, że – w związku ze 

świadczeniem   przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.  z siedzibą w Katowicach, ul. Wojewódzka 

19, 40-026 Katowice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy 

Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 

0000247533, NIP 6340128788, REGON 271506695, wysokość kapitału zakładowego: 425.875.100,00 zł wpłacony 

w całości (dalej: „Spółka”) – zostałem poinformowany/zostałam poinformowana przez Spółkę, iż: 

1. Spółka będzie administratorem moich danych osobowych i będzie przetwarzała moje dane osobowe; 

2. dane osobowe będą przetwarzane w celach  promocyjnych; 

3. moje dane osobowe będą przetwarzane przez okres związany z realizacją ww. usługi, a następnie – przez 

rok przetwarzane przez Spółkę w celach archiwizacyjnych; 

4. Spółka będzie przetwarzała moje dane osobowe na podstawie mojej dobrowolnej zgody, udzielonej na 

podstawie przepisów 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) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., 

poz. 1000) – zwanym dalej RODO; 

5. przysługuje mi prawo do dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, a także o prawo do przenoszenia danych; 

6. przysługuje mi prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie (przez złożenie Spółce pisemnego 

oświadczenia), bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem; 

7. przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w postaci Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, a to na podstawie art. 77 RODO; 

8. podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, natomiast niepodanie przeze mnie danych 

osobowych może utrudnić lub uniemożliwić należyte świadczenie ww. usług przez Spółkę; 

9. mam prawo dostępu do moich danych osobowych oraz ich poprawienia; 

10. w Spółce został powołany inspektor ochrony danych, telefon: 32 6038 741, adres e- mail: 

iodo@gpw.katowice.pl;  

11. moje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 

W związku z powyższym, niniejszym wyrażam zgodę Spółce na przetwarzanie przez Spółkę moich danych 

osobowych na wyżej przedstawionych zasadach i w ww. celu. 

 

 

 W imieniu własnym: 

 

 

 ______________________ 

 data, podpis 

 


