Cofnięcie zgody na obciążanie rachunku
Niniejszym cofam zgodę na obciążanie przez:
Nazwa i adres wierzyciela

Identyfikator wierzyciela
(NIP)

„Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o.
ul. E. Orzeszkowej 1, 76-200 Słupsk

8390005592

wskazanego poniżej rachunku bankowego w formie polecenia zapłaty, kwotami wynikającymi
z moich zobowiązań w umownych terminach zapłaty, zgodnie z przesyłanymi mi fakturami
Nazwa i dokładny adres dłużnika (adres zamieszkania lub prowadzonej działalności gospodarczej)

Numer rachunku bankowego dłużnika

| |─| | | | |─| | | | |─| | | | |─| | | | |─| | | | |─| | | |
Nazwa i adres banku dłużnika

Identyfikatora płatności (nr dłużnika)

otrzymuje wierzyciel

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podpis dłużnika – posiadacza rachunku
bankowego wraz z pieczątka firmową, zgodny z
kartą wzorów złożoną w banku
gospodarczej)

Niniejszy dokument cofa jednocześnie zgodę dla wskazanego
powyżej banku do obciążania mojego rachunku bankowego w formie
polecenia zapłaty z tytułu moich zobowiązań wobec ww. wierzyciela.
miejsce
data (DD-MM-RRRR)
zameldowania lub prowadzonej działalności gospodarczej)

─

─
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Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a przed podpisaniem niniejszego wniosku, że:
• Administratorem danych, które podałem/am staną się „Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. z siedzibą
w Słupsku, ul. E. Orzeszkowej 1, 76-200 Słupsk,
• Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@wodociagi.slupsk.pl,
• Cel przetwarzania danych: realizacja niniejszego zlecenia.
• Podstawa przetwarzania danych osobowych: art. 6 ust. 1 lit b) 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).
• Dane osobowe, które podałem/am nie będą udostępniane przez administratora danych
osobowych odbiorcom danych.
• Dane osobowe, niezbędne do realizacji niniejszego zlecenia, podaję dobrowolnie.
• Dane osobowe przetwarzane będą przez okres wynikający z realizacji niniejszego zlecenia,
z przepisów dotyczących zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków,
rachunkowości oraz prawa cywilnego w zakresie dotyczącym realizacji zlecenia oraz
dochodzenia roszczeń z niego wynikających.
•
Jestem świadomy/a przysługującego mi prawa dostępu do danych osobowych dotyczących
mojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.
• Jestem świadomy o przysługującym mojej osobie prawie do wniesienia skargi do organu
nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
• Zostałem poinformowany, że podane przeze mnie dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

……………………………………
Czytelny podpis wnioskodawcy

