
  

Powiadomienia będą dotyczyć: 

 awaryjnych lub planowanych pracach skutkujących przerwą w dostawie wody, 
 innych zdarzeń powodujących zakłócenia działania sieci wodociągowo kanalizacyjnej. 

DANE WNIOSKODAWCY: 

imię i nazwisko / pełna nazwa firmy  

ulica nr domu / lokalu  

kod pocztowy i miejscowość  

kod klienta  

1. Wnioskuję o aktywację usługi powiadamiania i wyrażam zgodę na otrzymywanie powiadomień  
sms / e-mail na wskazany poniżej numer telefonu komórkowego i/lub adres poczty elektronicznej e-mail:  

     telefon komórkowy 
 

………………..………………….…………………………………………………………………………..……………... 
(wpisać w przypadku zgody na otrzymywanie powiadomień sms) 

      e – mail: …………….………..………………………………………………………………………………………..……………... 
(wpisać w przypadku zgody na otrzymywanie powiadomień e-mail) 

 

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Dąbrowskie Wodociągi sp. z o.o.  
z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy  ul. Powstańców 13 w celu realizacji usługi powiadamiania  
we wskazanej przeze mnie formie sms i/lub e-mail.  
Jednocześnie oświadczam, że zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych 
osobowych zamieszczoną na drugiej stronie niniejszego wniosku. 

3. Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem świadczenia usługi powiadamiania sms / e-mail. 

 
 

…………..…………………………………………………………… 
data i  podpis Wnioskodawcy / Odbiorcy 

 
 

WYCOFANIE USŁUGI POWIADAMIANIA SMS / E-MAIL 
 

Oświadczam, iż wycofuję zgodę na otrzymywanie powiadomień sms / e-mail w formie: 
 
 
                         sms                                                  e-mail 
 

……………………………………………………………………… 
data i podpis Wnioskodawcy / Odbiorcy 

 
 

WNIOSEK  
  

AKTYWACJI /  
AKTUALIZACJI / WYCOFANIA 

USLUGI POWIADOMIENIA  
SMS / E-MAIL 

  

 
 
 
 
 

REJESTRACJA DOKUMENTU 

 
 

 
Dąbrowskie Wodociągi sp. z o.o. 
ul. Powstańców 13 
41-300 Dąbrowa Górnicza 

  www.dabrowskie-wodociagi.pl 
 



  

 

 

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, że:  
 

1. Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  są  Dąbrowskie  Wodociągi  sp.  z o.o.  w   Dąbrowie Górniczej  z siedzibą w  Dąbrowie Górniczej  
(41-300), ul. Powstańców 13, zwane dalej Spółką;  

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: 
 realizacji usługi powiadamiania sms / e-mail o awaryjnych lub planowanych pracach skutkujących przerwą w dostawie wody oraz innych 

zdarzeniach powodujących zakłócenia działania sieci wodociągowo – kanalizacyjnej  na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO; 
 wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizacją ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 
3. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz do organizacji międzynarodowych;  
4. Podane przez Panią/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom na mocy przepisów prawa lub powierzone na podstawie umów 

powierzenia danych osobowych, w szczególności podmiotom działającym na zlecenie Dąbrowskich Wodociągów sp. z o.o.;  
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy; 
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo  

do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody  w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;  

7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania;  
8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego (na adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,  

00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia  
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;  

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne; 
10. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, na adres e-mail: 

rodo@dabrowskie-wodociagi.pl lub w siedzibie Administratora Danych. 
 

 


