OŚWIADCZENIE O PRAWDZIWOŚCI DANYCH DO UMOWY
z Ekoprzedsiębiorstwem Sp. z o.o. w Mielnie:
Nieruchomość której dotyczy umowa:
Miejscowość,
kod
pocztowy

Ulica i nr
domu

Nr działki

Nr księgi wieczystej nieruchomości,
której dotyczy umowa

Właściciele / dzierżawcy / najemcy / zarządzający
[w przypadku współwłasności wpisać wszystkich współwłaścicieli]:
Dane właściciela / współwłaściciela / zarządzającego/najemcy/dzierżawcy 1
Pierwsze
imię

Drugie
imię

Nazwisko

Dane firmy

Adres zameldowania / siedziby firmy
Miejscowość,
kod pocztowy

Ulica i nr
domu

Nr
działki

PESEL:

W przypadku posiadania własności przez jedną osobę pozostałe przekreślić:
Dane współwłaściciela
Pierwsze
imię

Drugie
imię

Nazwisko

Adres zameldowania
Miejscowość,
kod pocztowy

Nr
działki

ulica

PESEL:

Dane współwłaściciela
Pierwsze
imię

Drugie
imię

Nazwisko

Adres zameldowania
Miejscowość,
kod pocztowy

Nr
działki

ulica

PESEL:

1

W przypadku większej ilości współwłaścicieli prosimy o dołączenie drugiej ankiety ze wskazaniem tej samej nieruchomości o drugą część
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ADRES DO KORESPONDENCJI:
Dane osoby / firmy wraz adresem do korespondencji, na którą mają być wystawiane rachunki
[w przypadku firmy przy podpisie dodatkowo pieczątka działalności oraz podpisy
upoważnionych do reprezentowania osób]
Dane adresowe
Pierwsze
imię

Drugie
imię

Nazwisko

Dane firmy

Adres
Miejscowość
Kod pocztowy

ulica

Nr

PESEL:

Telefon kontaktowy:
W przypadku firmy proszę o załączenie upoważnienia osób reprezentujących wraz z zakresem.
W przypadku innej osoby niż właściciel nieruchomości, załączyć zgodę osoby, która będzie odbierała faktury
i korespondencję.

Oświadczam, że podane przez mnie dane są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym
obowiązującym w dniu podpisania oświadczenia.

Czytelny podpis/y właściciela, Osoby reprezentującej

1…………………………………………………………………………….data:…………..

2……………………………………………………………………………. data:…………..

3……………………………………………………………………………. data:…………..

4……………………………………………………………………………. data:…………..
WAŻNE! Wpisać nr księgi wieczystej nieruchomości

W przypadku chęci otrzymywania przez Państwo faktur w formie elektronicznej prosimy
o zalogowanie się na naszym portalu https://ebok.ekoprzedsiebiorstwo.pl/
Klauzula informacyjna administratora danych osobowych:
Administratorem danych osobowych jest Ekoprzedsiębiorstwo Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. gen. Stanisława Maczka 44 w Mielnie (76-032).
Wnioskodawca może kontaktować się listownie na adres siedziby lub mailowo na adres politowski@ekoprzedsiebiorstwo.pl
Dane osobowe będą przetwarzane celem podjęcia działań niezbędnych do zawarcia umowy, realizacji umowy oraz z uwagi na prawny obowiązek ciążący na
Administratorze (zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych (Art. 6 ust. 1 lit. b i c
RODO).
Dane osobowe Odbiorcy usług, Ekoprzedsiębiorstwo Sp. z o.o. może przekazywać:
- kontrahentom lub usługobiorcom – którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych,
- innym podmiotom przetwarzającym - np. ubezpieczycielom, kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym i innym podmiotom, które w oparciu
o obowiązujące przepisy mogą żądać przekazania danych osobowych. Maksymalny okres przetwarzania danych osobowych wynosi 10 lat od czasu zakończenia
realizacji umowy.
Wnioskodawca ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
Wnioskodawca ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
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