UMOWA O ZAOPATRZENIE W WODĘ
Zawarta w dniu ……………………………...…….... w Tomicach, pomiędzy:
Gminą Tomice z siedzibą w Tomicach przy ul. Wadowickiej 51, 34 – 100 Tomice, działającą przez powołany
uchwałą Rady Gminy Tomice NrXXIV/154/98 z dnia 18 VI 1998 r. zakład budżetowy - Gminny Zakład
Komunalny w Tomicach, z siedzibą przy ul. Wadowickiej 51, 34 – 100 Tomice reprezentowany przez Przemysława
Karskiego - Kierownika Zakładu,
zwaną w dalszej treści umowy Usługodawcą,
a Odbiorcą usług:
Imię nazwisko:………………………………………………………………………………………………………
Adres:

…………………………..…………………………..……………………………………………………

Adres /korespondencyjny/………………..…………………………………………………………………………
PESEL ......................................................................................................................................................................
§1
1. Niniejsza umowa zawarta zostaje w oparciu o ustawę z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków ( tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 328 i 1566 ze zm.), zwaną
w dalszej treści umowy ustawą oraz Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie
Gminy Tomice przyjęty Uchwałą Rady Gminy Tomice Nr XXXIX/332/2018 z dnia 27 sierpnia 2018 r.
w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Tomice.
2. Umowa określa warunki dostarczania wody z urządzeń wodociągowych Usługodawcy oraz zasady
prowadzenia rozliczeń z tytułu dostarczania wody do nieruchomości:
Adres:…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Nazwa obiektu: …………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………...
3. Usługodawca oświadcza, że, zgodnie z przepisem art. 16 ust. 3 ustawy nie ma obowiązku uzyskania
zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
4. Odbiorca usług oświadcza, że jest: właścicielem, użytkownikiem wieczystym, zarządcą, administratorem,
użytkownikiem* nieruchomości, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.
5. Odbiorca usług oświadcza, że woda doprowadzona przez Usługodawcę będzie wykorzystywana na

cele związane z prowadzeniem przez Odbiorcę usług: gospodarstwa domowego, działalności
gospodarczej.*
6. Usługodawca zobowiązuje się do dostarczania wody do nieruchomości, o której mowa w ust. 2 niniejszego
paragrafu w ilości nie mniejszej niż ……….. m3/ miesiąc.
7. Miejscem dostarczania wody jest zawór za wodomierzem głównym, zainstalowany na terenie nieruchomości,
o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.
8. Na potrzeby niniejszej umowy przez Organ regulacyjny rozumie się Dyrektora Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Krakowie.
§2
Usługodawca zobowiązuje się do:
1. Zapewnienia zdolności posiadanych urządzeń wodociągowych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości
do nieruchomości, o której mowa w § 1 ust. 2 niniejszej umowy, zgodnie z warunkami technicznymi
przyłączenia nieruchomości do sieci, o ciśnieniu umożliwiającym użytkowanie wody nie mniejszym niż 0,05
MPa i nie większym niż 0,6 MPa.
2. Zapewnienia zdolności posiadanych urządzeń wodociągowych do realizacji dostaw wody o jakości
przeznaczonej do spożycia przez ludzi, odpowiadającej obowiązującym w tym zakresie przepisom prawa.
3. Zapewnienia niezawodności działania przyłącza wodociągowego.
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4. Zainstalowania, utrzymania i zapewnienia legalizacji wodomierza głównego, za wyjątkiem

wodomierzy sprzężonych dla celów p. poż.
5. Informowania Odbiorcy usług w sposób zwyczajowo przyjęty o przerwach lub ograniczeniach w dostawie
wody wynikających z planowanych prac inwestycyjnych lub konserwacyjno-remontowych, co najmniej na
dwa dni robocze przed ich planowanym terminem.
6. W przypadku wystąpienia przerwy w dostawie wody wynikłej z przyczyn, o których mowa w ust. 5 oraz
z powodu awarii, trwającej ponad 12 godzin:
a) poinformowania Odbiorcy usług o zaistniałej sytuacji i przewidywanym czasie jej trwania;
b) uruchomienia zastępczych punktów poboru wody (hydrant, beczkowóz) i poinformowanie Odbiorcy
usług o ich usytuowaniu;
7. Przystępowania do niezwłocznego usuwania awarii lub skutków zdarzeń nagłych.
§3
Odbiorca usług zobowiązuje się do:
1. Korzystania z zaopatrzenia w wodę w sposób zgodny z przepisami ustawy i nie powodujący pogorszenia
jakości usług świadczonych przez Usługodawcę oraz nie utrudniający działalności Usługodawcy,
w szczególności do:
a) utrzymania instalacji wodociągowych w stanie technicznym uniemożliwiającym wtórne
zanieczyszczenie wody w wyniku wystąpienia skażenia chemicznego lub bakteriologicznego;
b) zabezpieczenia instalacji przed cofnięciem się wody z instalacji wodociągowej, powrotu ciepłej wody
lub wody z instalacji centralnego ogrzewania poprzez montaż zaworu antyskażeniowego;
c) wydzielenia i utrzymania w należytym stanie pomieszczenia z wodomierzem / studni wodomierzowej;
d) niewykonywania, bez uzgodnień z Usługodawcą, jakichkolwiek czynności na instalacjach
wewnętrznych mogących wpłynąć negatywnie na zmianę stanu technicznego i funkcjonowanie
przyłączy oraz urządzeń będących w posiadaniu Usługodawcy, a w szczególności wodomierza
głównego i jego usytuowania;
2. Wykorzystywania wody z sieci wodociągowej wyłącznie w celach określonych w warunkach przyłączenia do
sieci oraz w niniejszej umowie.
3. Utrzymywania nieruchomości, o której mowa w § 1 ust. 2 niniejszej umowy w sposób nie powodujący
utrudnień w prawidłowym funkcjonowaniu sieci i przyłączy wodociągowych, w szczególności zachowania
wymaganych odległości od istniejących urządzeń, w przypadku wznoszenia obiektów budowlanych i sadzenia
drzew, zgodnie z wymaganiami określonymi obowiązującymi przepisami prawa.
4. Zapewnienia osobom reprezentującym Usługodawcę, po okazaniu przez nie legitymacji służbowej i pisemnego
upoważnienia, wstępu na teren nieruchomości, o której mowa § 1 ust 2 niniejszej umowy lub do obiektu
budowlanego odbiorcy usług w celach i na zasadach określonych w art. 7 ustawy oraz § 5 ust. 2 Regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania ścieków, w tym między innymi w celu:
a) zainstalowania lub demontażu wodomierza głównego,
b) przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego, wodomierza głównego lub wodomierzy
zainstalowanych w punktach czerpalnych i dokonania odczytu ich wskazań oraz dokonania badań
i pomiarów,
c) przeprowadzenia kontroli technicznego stanu przyłącza w czasie jego użytkowania,
d) przeprowadzenia przeglądów i napraw urządzeń należących do Usługodawcy,
e) odcięcia przyłącza wodociągowego lub założenia plomb na zamkniętych zaworach odcinających
dostarczanie wody do lokalu, w przypadkach określonych w umowie, zgodnie z art. 8 ustawy,
f) usunięcia awarii sieci należących do Usługodawcy oraz przyłącza wodociągowego.
5. Powiadamiania Usługodawcy w trybie natychmiastowym o stwierdzeniu zerwania plomby wodomierza, jego
osłon, uszkodzenia wodomierza, jego przemieszczeniu lub kradzieży.
6. Niezwłocznego – w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia wystąpienia zdarzenia - pisemnego
powiadomienia Usługodawcy o zmianach własnościowych nieruchomości, o której mowa w § 1 ust. 2 niniejszej
umowy oraz o innych zdarzeniach skutkujących koniecznością zmiany niniejszej umowy, w szczególności:
a) w przypadku dokonywania rozbudowy instalacji w sposób rzutujący na wzrost poboru wody lub
zmianę sposobu jej wykorzystania;
b) w przypadku poboru wody z ujęcia własnego (studni), celem określenia warunków podłączenia do
instalacji wewnętrznej (zawory antyskażeniowe).
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§4
Odbiorca usług jest uprawniony do:
1. Żądania od Usługodawcy świadczenia usług na poziomie wynikającym z ustawy i aktów wykonawczych
oraz utrzymania ciągłości usług.
2. Uzyskania informacji o jakości dostarczanej wody z sieci wodociągowej.
3. Żądania udostępnienia zastępczego punktu poboru wody w sytuacji wystąpienia przerw w ciągłości dostawy
wody wynikających z awarii trwających powyżej 12 godzin.
4. Zgłoszenia reklamacji dotyczących sposobu wykonywania przez Usługodawcę umowy, w szczególności
jakości świadczonych usług oraz wysokości naliczanych opłat za te usługi. W przypadku reklamacji
dotyczącej ilości pobranej wody reklamacje należy zgłaszać w terminie 14 dni od daty otrzymania przez
Odbiorcę usług faktury.
5. Świadczenie usługi reklamacyjnej odbywa się zgodnie z Regulaminem dostarczania wody i odprowadzania
ścieków na terenie Gminy Tomice, przyjętym Uchwałą Rady Gminy Tomice Nr XXXIX/332/2018 z dnia 27
sierpnia 2018 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy
Tomice.
6. Usługodawca ma prawo obciążenia Odbiorcy usług kosztami poniesionymi w związku z rozpatrywaniem
reklamacji, o ile reklamacja okaże się nieuzasadniona.
§5
Kontrola urządzeń wodociągowych:
1. Usługodawca jest zobowiązany i uprawniony do przeprowadzania kontroli urządzeń wodociągowych, celem
zapewnienia ich zdolności do realizacji dostaw wody w sposób niezawodny i ciągły, w wymaganej ilości,
jakości oraz pod właściwym ciśnieniem.
2. W ramach kontroli, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Usługodawca jest zobowiązany
i uprawniony do kontroli instalacji wodociągowej Odbiorcy usług, w szczególności wodomierza głównego.
3. Kontrole przeprowadzają uprawnieni pracownicy Usługodawcy.
§6
Zasady rozliczeń:
1. Rozliczenie za usługi świadczone przez Usługodawcę z Odbiorcą usług odbywa się na podstawie określonych
w taryfach cen i stawek opłat oraz ilości dostarczonej wody, przyjmując 3 miesięczny okres rozliczeniowy,
nie rzadziej niż raz w roku, według następujących zasad:
a) Ilość wody dostarczonej do nieruchomości, o której mowa w § 1 ust. 2 niniejszej umowy ustala się
na podstawie wskazań wodomierza głównego;
2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania wodomierza głównego ilość pobranej wody ustala się
na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności działania
wodomierza, a gdy nie jest to możliwe – na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku
ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy
nieprawidłowego działania wodomierza głównego.
3. Na pisemny wniosek Odbiorcy usług, w przypadku podejrzenia niesprawności działania wodomierza
głównego, Usługodawca wystąpi o sprawdzenie prawidłowości działania tego urządzenia. W przypadku, gdy
sprawdzenie prawidłowości działania wodomierza nie potwierdza zgłoszonych przez Odbiorcę usług
zastrzeżeń, Odbiorca usług zobowiązany jest pokryć koszty sprawdzenia. W przypadku natomiast, gdy
urzędowe sprawdzenie prawidłowości działania wodomierza głównego wykaże niesprawność wodomierza
głównego, koszt badania pokrywa Usługodawca oraz dokonuje korekty należności z tytułu dostarczonej wody
za okres od dnia wystąpienia przez Odbiorcę usług z wnioskiem o dokonanie sprawdzenia prawidłowości
działania wodomierza głównego.
4. Odbiorca usług może domagać się od Usługodawcy obniżenia należności z tytułu dostarczonej wody w razie
udowodnienia zawinionego dostarczenia wody o jakości nie odpowiadającej normom określonym przez
obowiązujące przepisy prawa, pod warunkiem niezwłocznego powiadomienia Usługodawcy o stwierdzonych
nieprawidłowościach.
5. Jakość wody oceniona zostanie na podstawie badań laboratoryjnych przeprowadzonych przez jednostkę
uprawnioną do wykonywania tego typu badań, po uprzednim pobraniu próby wody w miejscu jej dostawy do
nieruchomości, o której mowa w § 1 ust. 2 niniejszej umowy, w obecności przedstawicieli Usługodawcy
i Odbiorcy usług.
6. W razie stwierdzenia nieprawidłowości w jakości wody dostarczanej do nieruchomości, o której mowa w § 1
ust. 2 niniejszej umowy, obniżenie należności z tytułu dostarczonej wody, o którym mowa w ust. 4 i 5
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niniejszego paragrafu nastąpi proporcjonalnie do szkody, jaką Odbiorca usług poniósł w okresie trwania
zakłócenia.
7. W razie stwierdzenia w wyniku przeprowadzonych badań laboratoryjnych, że jakość wody dostarczanej do
nieruchomości, o której mowa w § 1 ust. 2 niniejszej umowy odpowiada właściwym w tym zakresie
przepisom prawa, koszt przeprowadzenia badań pokrywa Odbiorca usług.
8. Usługodawca nie odpowiada za pogorszenie jakości lub ciśnienia wody dostarczanej do nieruchomości, o
której mowa w § 1 ust. 2 niniejszej umowy wynikające z przyczyn leżących po stronie Odbiorcy usług.
§7
Taryfy opłat:
1. Taryfy podlegają zatwierdzeniu przez Organ regulacyjny w drodze decyzji, zgodnie z Ustawą. W terminie 7
dni od dnia, w którym decyzja, stała się ostateczna, Organ regulacyjny ogłasza zatwierdzoną taryfę, na stronie
Biuletynu Informacji Publicznej Organu regulacyjnego.
2. O zmianie wysokości taryf Usługodawca informuje, poprzez ogłoszenie w sposób zwyczajowo przyjęty,
w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o zatwierdzeniu taryf stała się ostateczna.
3. Zatwierdzona taryfa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia na stronie Biuletynu Informacji
Publicznej Organu Regulacyjnego.
4. Zmiana wysokości taryf następuje bez konieczności dokonywania zmiany niniejszej umowy.

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

§8
Rozliczenie faktycznej ilości wody dostarczonej przez Usługodawcę do nieruchomości, o której mowa w § 1
ust. 2 niniejszej umowy dokonywane jest na podstawie wskazań wodomierza głównego.
Odbiorca usług zobowiązany jest do terminowego regulowania należności za dostarczoną wodę.
Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę w terminie określonym w fakturze, który to termin nie
może być krótszy niż 14 dni od daty wysłania faktury lub jej doręczenia Odbiorcy usług w inny sposób,
w szczególności przez dokonującego odczytu uprawnionego pracownika Usługodawcy.
W przypadku nieuregulowania w terminie należności, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu,
naliczone zostaną odsetki ustawowe, w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów prawa.
Zgłoszenie przez Odbiorcę usług zastrzeżeń co do wysokości faktury nie zawiesza biegu terminu do jej
zapłaty.
W przypadku nadpłaty zalicza się ją na poczet przyszłych należności lub na żądanie Odbiorcy usług zwraca
się ją w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku w tej sprawie.
Na pisemny wniosek Odbiorcy usług, w przypadku podejrzenia niesprawności działania wodomierza
głównego, Usługodawca zleci sprawdzenie prawidłowości działania wodomierza głównego. W przypadku,
gdy badania metrologiczne potwierdzą rzetelność wskazań wodomierza i ważność cechy legalizacyjnej
wodomierza, koszty związane z jego sprawdzeniem pokrywa Odbiorca usług.

§9
Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenie lub wstrzymanie dostaw wody wywołane
okolicznościami, za które Usługodawca nie ponosi winy, w szczególności:
a)
działaniem siły wyższej;
b)
wyłączną winą Odbiorcy usług lub osoby trzeciej;
c)
niezawinionym przez Usługodawcę zmniejszeniem wydajności ujęcia lub brakiem wody w ujęciu;
d)
niezawinioną przez Usługodawcę koniecznością przeprowadzenia niezbędnych napraw urządzeń
służących zaopatrywaniu w wodę;
e)
niezawinionym przez Usługodawcę uszkodzeniem instalacji Odbiorcy usług grożącym
niebezpieczeństwem lub mogącym spowodować znaczne szkody materialne;
f)
niezawinionymi przez Usługodawcę przerwami w zasilaniu energetycznym urządzeń
wodociągowych;
g)
niezawinionym przez Usługodawcę zanieczyszczeniu wody w ujęciu w sposób zagrażający
zdrowiu lub życiu ludzi.
§ 10
1. Usługodawca może odciąć dostawę wody na zasadach określonych w ustawie, jeżeli:
a) Odbiorca usług nie uiścił opłat za pełne dwa okresy rozrachunkowe następujące po dniu otrzymania
upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty.
b) Został stwierdzony nielegalny pobór wody, to jest bez zawarcia umowy, jak również przy

celowo uszkodzonych albo pominiętych wodomierzach.
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c) przyłącze wodociągowe wykonano niezgodnie z przepisami prawa;
1. Wznowienie dostawy wody odbywa się na pisemny wniosek i koszt Odbiorcy usług, po usunięciu przyczyn
odcięcia, potwierdzonym notatką służbową.
§ 11
Kary pieniężne i opłaty dodatkowe
1. W sytuacji nie przestrzegania warunków umowy stosuje się przepisy dotyczące kar pieniężnych określonych
w rozdziale 6 ustawy.
2. Za nielegalne, podlegające karze, zgodnie z Ustawą, uważa się między innymi:
a) pobór wody z urządzeń wodociągowych bez uprzedniego zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę;
b) uszkadzanie wodomierza głównego, zrywanie lub uszkadzanie plomby umieszczonej na wodomierzach,
urządzeniach pomiarowych lub zaworze odcinającym;
c) wpływanie na zmianę, zatrzymanie lub utratę właściwości lub funkcji metrologicznych wodomierza
głównego lub urządzenia pomiarowego;
d) niedopuszczenie przedstawiciela Usługodawcy do wykonania czynności, o których mowa w art. 7
ustawy;
3. W przypadku nie regulowania należności za dostarczaną wodę, Usługodawca podejmie działania
windykacyjne, których kosztami obciąży Odbiorcę usług.
4. Rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy skutkuje zastosowaniem środków technicznych, uniemożliwiających
dalsze korzystanie z usług, na koszt Odbiorcy usług.
§ 12
W sprawach nie uregulowanych w umowie stosuje się przepisy Ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków ( tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 328 i 1566 ze zm.) wraz
z przepisami wykonawczymi, zapisy Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy
Tomice przyjętego Uchwałą Rady Gminy Tomice Nr XXXIX/332/2018 z dnia 27 sierpnia 2018 r. oraz przepisy
Kodeksu Cywilnego.
§ 13
Tryb obowiązywania umowy:
1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
2. Umowa może być rozwiązana przez strony na piśmie z zachowaniem trzymiesięcznego okresu
wypowiedzenia.
3. Umowa może być rozwiązana niezwłocznie za porozumieniem stron
4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy dla swojej skuteczności wymagają zachowania formy pisemnej.
5. W przypadku naruszenia postanowień umowy lub braku zapłaty za dwa okresy rozliczeniowe, Usługodawca
może wypowiedzieć umowę w trybie natychmiastowym.
6. Po rozwiązaniu umowy Usługodawca dokonuje odcięcia dostawy wody. Koszty wznowienia dostawy wody
obciążają Odbiorcę usług.
§ 14
Z chwilą podpisania niniejszej Umowy traci moc dotychczasowa Umowa na zaopatrzenie w wodę.
§ 15
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

ODBIORCA USŁUG

USŁUGODAWCA

*) niepotrzebne skreślić
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Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Gminny Zakład Komunalny w Tomicach moich danych
osobowych do celów realizacji umowy o zaopatrzenie w wodę, zawartej dnia ………….……………………….r.
Dane podawane są dobrowolnie, lecz są niezbędne dla prawidłowej realizacji umowy o zaopatrzenie w wodę.

.......................................................
/ podpis odbiorcy usług /
Obowiązek informacyjny na podstawie art. 13 Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, OJ L 119,
4.5.2016, p. 1–88).
W związku z wejściem w życie dnia 25.05.2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady 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
(Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88), Gminny Zakład Komunalny w Tomicach
informuje, że:
1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Zakład Komunalny w Tomicach z siedzibą w Tomicach, ul.
Wadowicka 51, 34-100 Tomice, adres e-mail: gzk@tomice.pl, gzktomice@o2.pl, tel. 33 823 42 80,

2.

W sprawie swoich danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych, adres email: gzk@tomice.pl.

3.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b/ RODO jak niżej:
b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia
działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

4.

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: obsługa informatyczna oraz podmioty upoważnione przepisami prawa.

5.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej,

6.

Pani/Pana dane osobowe podane w celach określonych w pkt. 3 niniejszej informacji będą przetwarzane do czasu
zakończenia koniecznych, ustalonych prawem czynności, w tym związanych z obsługą umowy.

7.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Gminny Zakład Komunalny w Tomicach z siedzibą w
Tomicach, ul. Wadowicka 51, 34-100 Tomice przysługują Pani/Panu następujące prawa:
- prawo dostępu do treści swoich danych,
- prawo sprostowania swoich danych osobowych,
- prawo do usunięcia danych,
- prawo do ograniczenia przetwarzania,
- prawo do przenoszenia danych,
- prawo wniesienia sprzeciwu,

Posiada Pani/Pan również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
8.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy / przeprowadzenia przez GZK w Tomicach
czynności wynikających z obowiązków ustawowych.

9.

Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak przeprowadzenia
przez GZK w Tomicach skutecznych czynności wynikających z obowiązków ustawowych.

10.

W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Gminny Zakład Komunalny w Tomicach nie będzie podejmował wobec Pani/Pana
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Oświadczam, że zapoznałem/am się z informacją, dotycząca przetwarzania moich danych osobowych,
zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.

.......................................................
/ podpis odbiorcy usług /
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