
Porozumienie nr………

zawarte w dniu …………………………. w Krapkowicach pomiędzy: 
Wodociągami i Kanalizacją Spółką z o.o. w Krapkowicach, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym        w
Opolu  VIII  Wydział  Gospodarczy  KRS  pod  numerem  0000149723,  NIP  756-000-45-05,  REGON
530579142, o  kapitale zakładowym w wysokości 25 513 400,00 zł. zwaną dalej „Przedsiębiorstwem”,
reprezentowaną przez Jerzego Delewicza Prezesa Zarządu,a:

Część wypełniana przez Klienta 

Imię i Nazwisko / Nazwa: 

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

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

Adres: 

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

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

Telefon ……………………………….........................……………..………………………..……………. 

Adres do korespondencji (wypełnić jeżeli jest inny niż adres Klienta): 

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

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

zwanym w treści porozumienia „Klientem”, reprezentowanym przez: 

1) …………………………………………….………………………………………………….…………….. 

2) …………………………………………………….……………………………………….……………….. 

który w celu realizacji porozumienia wskazuje:

a) adres e-mail ……………………..……………………………….……… 

§ 1
1. Klient oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu korzystania z usług Internetowego Biura
Obsługi Klientów IBOK i akceptuje jego postanowienia. 

2. Klient wyraża zgodę na korzystanie z usług Internetowego Biura Obsługi Klientów IBOK w  zakresie
dostępu do wszystkich modułów oferowanych przez system. 

3. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej.
§ 2

4. Niniejsze Porozumienie ma moc i obowiązuje tylko łącznie z umową o zaopatrzenie w wodę3 i

odbiór ścieków3  nr ……..……………………………………………..…… z dnia ……………….……..…..…..
5. Klient  wyraża  zgodę/nie  wyraża  zgody  na  przetwarzanie  danych  osobowych  do  celów
statystycznych i  realizacji niniejszego porozumienia.

6. Porozumienie sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron. 

    Prezes 
   mgr inż. Jerzy Delewicz

          Przedsiębiorstwo  Klient



Ochrona danych osobowych – wypełnienie
obowiązku informacyjnego

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1) administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Wodociągi  i  Kanalizacja  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  
w ul. Czecha 1 w Krapkowicach

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do realizacji umowy na podstawie Art. 6 ust. 1 lit.  b  -
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

3) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres obowiązywania umowy, oraz po zakończeniu jej trwania w
celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na czas zgodny z obowiązującymi przepisami, a w
przypadku prawnie usprawiedliwionych celów Administratora, w tym sprzedaży i marketingu bezpośredniego, do czasu
cofnięcia przez Klienta zgody.

4) posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie*  
*Uwaga: Prawo do przeniesienia danych stosuje się, jeśli przetwarzanie opiera się na podstawie zgody lub umowy. Nie
obejmuje ono administratorów, którzy przetwarzają dane niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie
publicznych lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi

5) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
6) podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, umownym, warunkiem zawarcia umowy, jednakże niepodanie

danych  w  zakresie  wymaganym  przez  administratora  może  skutkować  brakiem  świadczenia  usług  związanych  z
dostarczaniem wody jak i odprowadzaniem ścieków.

Dane  mają  zastosowanie  do  wszystkich  umów  zawartych  z  Administratorem  i  są  przetwarzane  zgodnie  
z zasadami zawartymi w art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych z   dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 2016 r. poz. 922 z
późn. zm.).


