
PT-02 

Grodkowskie Wodociągi 
i Kanalizacja  Sp. z o.o. 

Tarnów Grodkowski 46 d 
49-200 Grodków 

tel. cent. (0-77) 415 55 85 

WNIOSEK 
o zmianę adresu do 

korespondencji 
 (data wpływu/ nr kancelaryjny)

WNIOSKODAWCA 

Nazwisko i imię / nazwa firmy 

 

Adres zamieszkania / adres siedziby 

 
Kod  pocztowy                           Miejscowość                                                             ulica                                                             nr domu 

Nr kontrahenta Telefon                                                e-mail                  

Proszę o wprowadzenie zmian adresu do korespondencji z: 
 

 

Kod  pocztowy                           Miejscowość                                                             ulica                                                             nr domu 

Na adres: 

  

 

Kod  pocztowy                         Miejscowość                                                               ulica                                                             nr domu 

 

   Proszę o dokonanie powyższych zmian od dnia…………………………………………………………………………………………. 

 

 

Dotyczy osób fizycznych 
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

 

Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Grodkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Grodkowskim 46D. 

2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pan Jacek Kaflowski, z którym można się kontaktować w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana 

danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: iod@grodwik.pl. Dane kontaktowe dostępne są również w zakładce kontakt na stronie 

www.grodwik.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na jednej z poniżej wymienionych podstaw: 

a) W celu wypełnienia obowiązku prawnego tj. ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz z zakresu 

rachunkowości (art 6 ust 1 lit. c RODO), 

b) W celu realizacji umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed 

zawarciem umowy (art 6 ust 1 lit. b RODO), 

c) W celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu GRODWiK Sp. z o.o., który polega na ustaleniu i ewentualnym dochodzeniu roszczeń (art 6 ust 

1 lit. f RODO), 

d) Na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych do celu dla jakiego zgoda została wyrażona (art 6 ust 1 lit. a RODO) 

4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymagane przez GRODWiK Sp. z o.o. w celu realizacji zlecenia, a konsekwencją niepodania danych 

osobowych będzie brak możliwości realizacji zlecenia. 

5. Pani/Pana dane osobowych będą udostępniane dla: dostawcy systemu informatycznego, banków w zakresie realizacji płatności, podmiotom prowadzącym 

działalność pocztową lub kurierską w celu dostarczania korespondencji, organów uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów 

prawa oraz podwykonawcom wyłącznie w zakresie usług świadczonych dla administratora danych. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 lat od daty złożenia wniosku. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana 

narusza przepisy RODO z dnia 27 kwietnia 2016r.Podanie danych jest niezbędne do zrealizowania niniejszego zlecenia. 

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania lub do korespondencji jest dobrowolne, przy czym 

jest również warunkiem rozpatrzenia niniejszego Zlecenia. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w postaci numeru telefonu oraz adresu e-mail nie 

jest warunkiem rozpatrzenia niniejszego Zlecenia ma na celu przyspieszenie jego rozpatrzenia i ułatwienie kontaktu z Panią /Panem. 

 
 
 
 
 
                   
       ……………………………..….. , dnia ……………………                                        ………………………………………………………. 
                                                                                                                                                  / czytelny podpis wnioskodawcy / 

http://www.grodwik.pl/

