POWIADOMIENIA SMS
o zbliżającym się terminie wywozu odpadów
Imię i nazwisko: ………………………………………………….….. (dalej również Odbiorca)
Adres zamieszkania: ………………………………………………………………………
Adres nieruchomości, do której mają się odnosić powiadomienia:
42-480 PORĘBA ……………………………………………………………………………
Numery telefonów komórkowych, na które mają być wysyłane powiadomienia:
(+48)……………………………..……, (+48)……………………………..……

1. Wyrażam chęć otrzymywania na podane przeze mnie numery telefonów komórkowych wysyłanych przez
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Porębie, numer KRS:
0000360471 (dalej Nadawca) powiadomień SMS o zbliżającym się terminie wywozu odpadów, odnoszącym
się do podanej przeze mnie nieruchomości.
2. Zastrzegam sobie prawo do odwołania zgody na wysyłanie powiadomień SMS w każdym czasie poprzez
złożenie Nadawcy stosownego oświadczenia na piśmie.
3. Oświadczam, że posiadam prawo do korzystania z podanych przeze mnie numerów telefonów komórkowych i
zobowiązuję się, że w przypadku utraty przeze mnie przedmiotowego prawa niezwłocznie poinformuję o tym
Nadawcę na piśmie. Poinformowanie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, stanowi odwołanie zgody na
wysyłanie powiadomień SMS.
4. Przyjmuję do wiadomości, że udzielona niniejszym pismem zgoda stanowi wyłącznie uprawnienie Nadawcy
do wysyłania powiadomień SMS, w szczególności:
-

Nadawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualny brak lub opóźnienia w wysyłaniu powiadomień
SMS z przyczyn technicznych, wynikających z infrastruktury technicznej Nadawcy lub przedsiębiorców
telekomunikacyjnych (np. konserwacja, przegląd, naprawa lub wymiana urządzeń, awarie urządzeń czy
przeciążenia sieci) lub z przyczyn niezależnych od Nadawcy.

5. Przyjmuję do wiadomości, że powiadomienia SMS mają charakter wyłącznie informacyjny i że może się
zdarzyć, że pojawią się rozbieżności pomiędzy terminem wywozu odpadów wskazanym w powiadomieniu
SMS a faktyczną datą wywozu.
6. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią poniższej klauzuli informacyjnej.
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z przepisami Artykułu 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
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swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych), Nadawca informuje Odbiorcę, że:
1) Administratorem danych osobowych Odbiorcy jest: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.
z o.o. z siedzibą w Porębie, adres: 42-480 Poręba ul. ks. Franciszka Pędzicha 12, e-mail:
biuro@mpwikporeba.pl , tel./fax: 32 67 71 162.
2) Z inspektorem ochrony danych Odbiorca może kontaktować się listownie, e-mail(owo) lub telefonicznie, pod
adresami / numerami podanymi w pkt 1.
3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonywania usługi polegającej na wysyłaniu powiadomień SMS o
zbliżającym się terminie wywozu odpadów, w szczególności weryfikacji tożsamości Odbiorcy, w tym na etapie
wyrażania przez niego chęci otrzymywania powiadomień SMS i na etapie późniejszych kontaktów z Nadawcą.
Podstawę prawną przetwarzania stanowią przepisy Artykułu 6 ust. 1 lit. a) i b) ww. Rozporządzenia.
4) Odbiorcami danych osobowych mogą być: usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie
danych osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Nadawcy – w zakresie niezbędnym do
prawidłowego wykonania tych usług oraz podmioty uprawnione do otrzymania danych osobowych na
podstawie przepisów prawa, w szczególności: Policja, prokurator.
5) Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym
czasie przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy obowiązującego prawa.
6) Odbiorcy przysługuje prawo do żądania od Nadawcy: a) dostępu do swoich danych osobowych oraz ich
sprostowania, b) usunięcia swoich danych osobowych, w sytuacjach i na zasadach określonych w Artykule 17
ww. Rozporządzenia (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”), c) ograniczenia przetwarzania swoich danych
osobowych, w sytuacjach i na zasadach określonych w Artykule 18 ww. Rozporządzenia oraz d) przeniesienia
swoich danych osobowych, zgodnie z Artykułem 20 ww. Rozporządzenia.
7) Odbiorca ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.
Cofniecie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem. W przypadku cofnięcia zgody powiadomienia SMS o zbliżającym się terminie wywozu
odpadów nie będą do Odbiorcy dłużej wysyłane.
8) W związku z przetwarzaniem danych osobowych Odbiorcy przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9) Podanie przez Odbiorcę danych osobowych jest warunkiem wykonywania usługi polegającej na wysyłaniu
powiadomień SMS o zbliżającym się terminie wywozu odpadów. Podanie przez Odbiorcę danych osobowych
jest dobrowolne, ale brak ich podania uniemożliwia wykonywanie przedmiotowej usługi.
10) Odbiorca nie będzie podlegał decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w
tym profilowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ww. Rozporządzenia. Podany przez Odbiorcę numer
telefonu komórkowego będzie przyporządkowywany do rejonu wywozu odpadów, zgodnie z adresem
nieruchomości, do której mają się odnosić powiadomienia. Na numery przyporządkowane do określonego
rejonu będą zbiorczo wysyłane powiadomienia SMS o zbliżającym się terminie wywozu odpadów. Odbiorca w
każdym czasie ma prawo zwrócić się do Nadawcy z prośbą o weryfikację prawidłowości przyporządkowania.

…………………………………
Data

…………………………………
Podpis Odbiorcy
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