
OŚWIADCZENIE 

O ZMIANIE DANYCH ODBIORCY CIEPŁA 

zawartych w UMOWIE DOSTAWY CIEPŁA NR  z dnia  

 

Dotychczasowe dane Odbiorcy: 

Pełna nazwa:  
 

  
 

NIP:  
 

REGON:  
 

Siedziba firmy:  
 

  
 

Miejsce dostarczania ciepła:  

 

W związku ze zmianą  ulegają zmianie dane 
 

zawarte w umowie dostawy ciepła nr  z dnia  

 

Nowe dane: 

Pełna nazwa:  
 

  
 

NIP:  
 

REGON:  
 

Siedziba firmy:  
 

  
 

Inne dane:  

 
Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Radomsku ul. Stara Droga 85. PGK Sp. z o.o. 

wyznaczyło Inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@pgk-radomsko.pl lub przesyłką pocztową na adres PGK Sp. z o.o. w 

każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Państwa danych osobowych. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy na dostawę 
ciepła  – art. 6 pkt. 1 lit. b i c RODO. Państwa dane osobowe będą przekazywane: a) osobom upoważnionym przez Państwa, b) podmiotom przetwarzającym dane na 

zlecenie i w imieniu PGK Sp. z o.o. oraz osobom upoważnionym, zatrudnionym w tych podmiotach oraz ich pełnomocnikom (np. podmioty zajmujące się windykacją 

należności, obrotem wierzytelnościami, dochodzeniem roszczeń, dostawcy systemów informatycznych, operatorzy pocztowi i kurierzy, banki), c) organom 
państwowym uprawnionym do otrzymania Państwa danych na podstawie przepisów prawa. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z ustawy 

o rachunkowości. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Przysługuje Państwu prawo: dostępu do treści 

danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania 
danych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Państwa dane 

osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. PGK sp. z o.o. nie przekazuje 

danych osobowych do państw trzecich (poza UE) lub organizacji międzynarodowych. Podanie danych osobowych jest wymagane przez PGK Sp. z o.o. w celu zawarcia 
umowy na dostawę ciepła. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez PGK Sp. z o.o. jest brak możliwości zawarcia i realizacji umowy. 

 

Pozostałe dane zawarte w Umowie pozostają bez zmian. 

   

Radomsko , data  Podpis Odbiorcy 
 


