UMOWA ……../WK/…

o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
zawarta dnia ……….. w Działdowie pomiędzy:
Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Działdowie przy ul. Hallera 32,
wpisanym do rejestru przedsiębiorców KRS pod nr 175544, NIP 571-10-01-456, prowadzącym działalność z
zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków od dnia 09 maja 2002r. na
podstawie zezwolenia udzielonego przez Zarząd Miasta Działdowo(decyzja nr 78/605/02 z dnia 09.05.2002r.),
zwanym w dalszej treści umowy „Przedsiębiorstwem” w imieniu którego działa:
IRENEUSZ FALBA – PREZES ZARZĄDU
a
….........................................................................................................................................................
PESEL : ………………… NIP : ………………………. REGON: ……………………………..
właścicielem/zarządcą* nieruchomości zwanym w dalszej treści „Odbiorcą usług”.
.
w imieniu którego działa : …………………………………………………………………………
adres do korespondencji : 13-200 Działdowo ul. ………………………..…….
A. CZĘŚĆ OGÓLNA
§1
1. Umowa dotyczy dostawy wody* i odbioru ścieków* bytowych/przemysłowych* z nieruchomości
położonej w Działdowie przy ul. …………………..……..…
2. Miejscem wykonania usługi dostarczania wody jest zawór za wodomierzem głównym (lub miejsce
gdzie powinien się znajdować) zamontowanym w piwnicy lub studni wodomierzowej.
2.1 Utrzymanie zaworu odcinającego za wodomierzem, zaworu zwrotnego antyskażeniowego i
wewnętrznej instalacji wodociągowej należy do Odbiorcy usług.
2.2 Odbiorca usług oświadcza, że przygotowane pomieszczenie, w którym zainstalowany jest wodomierz
główny zabezpieczone jest przed zalaniem wodą, zamarznięciem oraz dostępem osób niepowołanych i
będzie utrzymywane w należytym porządku.
3. Miejscem wykonania usługi odbioru ścieków bytowych lub przemysłowych z nieruchomości jest punkt
przed pierwszą studzienką rewizyjną na przyłączu licząc od strony sieci kanalizacyjnej, a w przypadku
jej braku granica nieruchomości gruntowej.
3.1 Utrzymanie studzienki granicznej i pozostałych, jeżeli występują, wraz z instalacją wewnętrzną
kanalizacyjną należy do Odbiorcy usług.
§2
Umowa określa:
1. ilość i jakość świadczonych usług wodociągowych i /lub kanalizacyjnych*,
2. sposób i termin wzajemnych rozliczeń,
3. prawa i obowiązki stron umowy,
4. warunki usuwania awarii przyłączy wodociągowych lub kanalizacyjnych,
5. procedury i warunki kontroli urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
6. ustalenia zawarte w zezwoleniu na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania
ścieków,
7. okres obowiązywania umowy oraz odpowiedzialność stron za niedotrzymanie warunków umowy, w
tym warunki wypowiedzenia.
B. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA
B.1 ILOŚĆ I JAKOŚĆ ŚWIADCZONYCH USŁUG WODOCIĄGOWYCH I/LUB KANALIZACYJNYCH
§3
1. Odbiorca usług oświadcza, że woda dostarczana przez Przedsiębiorstwo będzie wykorzystywana na
cele:
a) socjalno-bytowe w ilości ok …….…... m³ miesięcznie,

b) na potrzeby produkcji, w której woda wchodzi w skład albo bezpośredni kontakt z produktami
żywnościowymi lub na cele konfekcjonowania w ilości ok. …………………. m³ miesięcznie,
c) na cele pozostałe w ilości ok. ………………… m³ miesięcznie.
§4
1. Przedsiębiorstwo zobowiązuje się do zapewnienia zdolności posiadanych urządzeń wodociągowych i
kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w ilości deklarowanej w § 3 pod ciśnieniem co najmniej 0,1
MPa na zaworze za wodomierzem głównym i odbioru takiej ilości ścieków.
2. Przedsiębiorstwo zobowiązuje się do zapewnienia dostawy wody o jakości przeznaczonej do spożycia
przez ludzi i o parametrach nieprzekraczających wartości: żelazo – 0,1mg Fe/l, mangan – 0,04 mg Mn/l,
jon amonowy – 0,3 mg NH4/l, azotany – 10 mg NO3/l, azotyny – 0,1 mg NO2/l, barwa – 10 mg Pt/l, pH
– 6,5 do 9,5, twardość ogólna – 200 do 300 mg CaCO3/l.
3. Za zmiany jakości wody w instalacji wewnętrznej obiektu odpowiada Odbiorca usług.
4. Przedsiębiorstwo zobowiązuje się do przyjmowania ścieków bytowych do urządzeń kanalizacyjnych o
następujących parametrach: temperatura do 35 ºC, odczyn - pH 6,5 – 9,5 , BZT5 do 500 mg O2/l,
ChZTCr do 1000 mg O2/l, zawiesiny ogólne do 400 mg/l , azot ogólny do 60 mg N/l, fosfor ogólny do
20 mg P/l.
5. W przypadku dostarczania przez Odbiorcę usług ścieków przemysłowych, dopuszczalne wielkości
ładunków zanieczyszczeń oraz sposób naliczania opłaty za ich przekroczenie określa załącznik nr 2.
B.2 SPOSÓB I TERMIN WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ
§5
1. Rozliczenie za usługi świadczone przez Przedsiębiorstwo z Odbiorcą usług odbywa się na podstawie
określonych w taryfie cen i stawek opłat oraz ilości dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków,
według poniższych zasad:
1.1 Za okres rozliczeniowy przyjmuje się okres jednomiesięczny / dwumiesięczny. *
1.2 Ilość wody pobranej przez Odbiorcę usług ustala się na podstawie wskazań wodomierza głównego.
1.3 Ilość odprowadzonych ścieków ustala się w oparciu o wskazanie urządzenia pomiarowego, a w
przypadku jego braku – jako równą ilości wody pobranej.
1.4 Przedsiębiorstwo wystawia faktury za świadczone usługi po dokonaniu odczytu wodomierza
głównego.
1.5 Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki w terminie
określonym w fakturze, który nie może być krótszy niż 14 dni od daty jej wysłania, lub
dostarczenia w inny sposób
2. Zgłoszenie przez Odbiorcę usług zastrzeżeń do wysokości faktury nie wstrzymuje obowiązku jej
zapłaty.
3. W przypadku niesprawności wodomierza głównego, ilość pobieranej wody ustala się na podstawie
średniego zużycia wody w czasie 3 okresów rozliczeniowych przed stwierdzeniem niesprawności
wodomierza, a gdy nie jest to możliwe – na podstawie średniego zużycia wody w roku poprzednim i
liczby miesięcy niesprawności wodomierza.
§6
1. Do rozliczeń z tytułu niniejszej umowy mają zastosowanie ceny i stawki opłat oraz zasady ich
stosowania zawarte w obowiązującej taryfie.
2. Na dzień zawarcia umowy ceny i stawki opłat kształtują się w wysokości jak w załączonej taryfie –
załącznik nr 1.
§7
1. O zmianie wysokości taryfy Przedsiębiorstwo powiadomi Odbiorcę usług zamieszczając stosowne
ogłoszenie na tablicy ogłoszeń, w lokalnej gazecie oraz na stronie internetowej www.pgkim.com.pl
2. Zmiana taryfy nie wymaga zmiany niniejszej umowy i następuje bez wypowiedzenia warunków
umowy.
§8
1. Zgłoszenie przez Odbiorcę usług zastrzeżeń do wysokości faktury nie wstrzymuje jej zapłaty.
2. W przypadku wystąpienia nadpłaty zalicza się ją na poczet przyszłych należności lub na żądanie
Odbiorcy usług zwraca się ją w terminie 14 dni od złożenia wniosku w tej sprawie.
3. Za opóźnienie w zapłacie należności wynikających z niniejszej umowy Odbiorca usług zapłaci
Przedsiębiorstwu odsetki ustawowe.

B.3 PRAWA I OBOWIĄZKI STRON UMOWY
§9
Do obowiązków Przedsiębiorstwa należy w szczególności:
1. Dostarczanie w sposób ciągły i niezawodny wody oraz odbiór ścieków z nieruchomości, o której mowa
w § 1niniejszej umowy.
2. Dostarczanie wody o jakości odpowiadającej warunkom jakościowym określonym w § 4 ust. 2
niniejszej umowy.
3. Odbieranie w sposób ciągły ścieków o dopuszczalnych ładunkach zanieczyszczeń.
4. Usuwanie awarii urządzeń będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa.
5. Zainstalowanie i utrzymanie wodomierza głównego w pomieszczeniu przygotowanym przez Odbiorcę.
6. Zapewnienie zdolności posiadanych urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych do realizacji
dostaw wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny chyba, że nienależyte wykonanie
usługi spowodowane jest następstwem okoliczności, za które Przedsiębiorstwo zgodnie z art. 471 K. c.
odpowiedzialności nie ponosi.
7. Powiadomienie Odbiorcy usług, w sposób zwyczajowo przyjęty, o przerwie w dostawie wody lub
odbiorze ścieków wynikającej z planowanych prac konserwacyjno-remontowych.
8. Zapewnienie zastępczego punktu poboru wody w razie przerwy w dostawie wody przekraczającej 12
godzin.
9. Założenie plomby zabezpieczającej demontaż wodomierza lub urządzenia pomiarowego.
§ 10
Przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne są własnością Odbiorcy usług.
Odbiorca usług przekazuje/nie przekazuje* Przedsiębiorstwu w użytkowanie opisane w § 1 odcinki
przyłączy do realizacji usług wod-kan.
3. Naprawa, remont oraz konserwacja części przyłączy przekazanych w użytkowanie należy do
Przedsiębiorstwa, w innym przypadku do Odbiorcy usług.
4. Naprawa, remont oraz konserwacja wewnętrznych instalacji wodociągowych (w tym zaworu za
wodomierzem głównym, o którym mowa w § 1, ust. 2.1,) i kanalizacyjnych (w tym studzienki
granicznej do eksploatacji, o której mowa w § 1, ust. 3.1) należy do Odbiorcy usług.
5. Zainstalowanie i utrzymanie wodomierza głównego w pomieszczeniu przygotowanym przez Odbiorcę
usług należy do Przedsiębiorstwa.
6. Utrzymanie pomieszczenia gdzie zainstalowany jest wodomierz główny, tj. studni wodomierzowej czy
pomieszczenia piwnicznego należy do Odbiorcy wody i powinno stwarzać odpowiednie warunki do
prawidłowego odczytu i funkcjonowania wodomierza.
7. Zainstalowanie i utrzymanie urządzenia pomiarowego wskazującego ilość odprowadzanych ścieków
jak i pomieszczenia, w którym się znajduje, należy do Odbiorcy usług.
8. W przypadku braku możliwości lub uzasadnienia naprawy przyłącza przekazanego w użytkowanie
Przedsiębiorstwu ze względu na zużycie techniczne spowodowane długim okresem eksploatacji
Przedsiębiorstwo odstępuje od naprawy i o powyższym fakcie powiadamia Odbiorcę usług dokonując
zamknięcie przyłącza na sieci.
9. Obowiązek wybudowania nowych przyłączy wod-kan lub likwidacji istniejących w przypadku
wyeksploatowania, zużycia, modernizacji lub zaprzestania użytkowania ponosi Odbiorca.
10. Sankcje karne za samowolne i nieuzasadnione zerwanie plomby z wodomierza lub urządzenia
pomiarowego obciążają Odbiorcę usług.
1.
2.

§ 11
Odbiorca usług zobowiązuje się do:
1. Zapewnienia niezawodnego działania posiadanych instalacji i przyłączy wodociągowych oraz instalacji
i przyłączy kanalizacyjnych z urządzeniem pomiarowym włącznie. Utrzymania pomieszczeń
pomiarowych.
2. Natychmiastowego powiadomienia Przedsiębiorstwa o awarii posiadanych przez Odbiorcę usług
instalacji i przyłączy mających wpływ na wskazania wodomierza głównego oraz inne urządzenia
Przedsiębiorstwa.
3. Nie wykonywania jakichkolwiek czynności mogących wpłynąć na zmianę stanu technicznego instalacji
oraz urządzeń należących do Przedsiębiorstwa, a w szczególności wodomierza głównego i jego
usytuowania. Dotyczy to także przekazanych w użytkowanie przyłączy.
4. Udostępnienia Przedsiębiorstwu swobodnego dostępu do pomieszczenia wodomierzowego celem
dokonania odczytu wodomierza głównego lub jego kontroli (w tym kontroli stanu plomb ) czy
wymiany.

5.

Umożliwienia pracownikom Przedsiębiorstwa, po okazaniu legitymacji służbowych i pisemnego
upoważnienia, wstępu na teren nieruchomości i do budynku w celu wykonania niezbędnych napraw,
kontroli, przeglądów, usunięcia awarii lub odcięcia urządzeń będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa.
6. Poniesienia kosztów instalacji i utrzymania wodomierza dodatkowego w przypadku potrzeby
uwzględnienia, przy rozliczeniu za ścieki, odliczenia ilości wody bezpowrotnie zużytej.
7. Zainstalowania i utrzymania antyskażeniowych zaworów zwrotnych zgodnie z obwiązującymi Polskimi
Normami.
8. Nie wprowadzania wód opadowych, roztopowych oraz wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej.
9. Nie odprowadzania do urządzeń sanitarnych Przedsiębiorstwa: odpadów stałych (w szczególności
pisaku, popiołu, szmat, produktów higieny osobistej np. pampersów, nierozpuszczalnych chusteczek
nawilżanych), odpadów płynnych nie mieszających się z wodą (w szczególności farb, lakierów, żywic),
substancji palnych i wybuchowych (w szczególności benzyn, rozpuszczalników, olejów), substancji
żrących i toksycznych oraz zawierających chorobotwórcze drobnoustroje.
10. Pisemnego powiadomienia Przedsiębiorstwa w terminie 7 dni o faktach skutkujących koniecznością
zmiany umowy lub jej wygaśnięcia oraz fakcie przejścia prawa do nieruchomości objętej umową na
inną osobę.
§ 12
1. Przedsiębiorstwo na pisemny wniosek Odbiorcy usług występuje o sprawdzenie prawidłowości
działania wodomierza głównego.
2. W przypadku, gdy sprawdzenie prawidłowości działania wodomierza nie potwierdza zgłoszonych przez
Odbiorcę usług zastrzeżeń, pokrywa on koszty sprawdzenia.
§ 13
1. Przedsiębiorstwo ma prawo odciąć dostawę wody do nieruchomości lub zamknąć przyłącze
kanalizacyjne, zawiadamiając na co najmniej 20 dni wcześniej powiatowego inspektora sanitarnego,
burmistrza miasta oraz Odbiorcę usług jeżeli:
a) przyłącze wodociągowe lub kanalizacyjne wykonano niezgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa,
b) Odbiorca usług nie uiścił opłat za dwa pełne okresy obrachunkowe następujące po dniu otrzymania
upomnienia w sprawie uregulowania zaległych opłat,
c) jakość wprowadzonych ścieków nie spełnia wymogów określonych w przepisach prawa,
d) stwierdzono celowe uszkodzenie albo pominięcie wodomierza lub urządzenia pomiarowego,
e) stwierdzono nielegalny pobór wody lub nielegalne odprowadzanie ścieków, tj. bez
zawarcia umowy, jak i przy celowo uszkodzonych albo pominiętych wodomierzach lub
urządzeniach pomiarowych .
2. W przypadku odcięcia dostaw wody w sytuacji określonej w ust. 1 pkt. b, Przedsiębiorstwo
zobowiązuje się do udostępnienia zastępczego punktu poboru wody przeznaczonej do spożycia przez
ludzi i poinformowania o możliwości odpłatnego korzystania z tego punktu.
3. Przedsiębiorstwo wznowi dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków w ciągu 48 godzin od ustania
przyczyny odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego.
4. Odcięcie dostawy wody i zamknięcie przyłącza kanalizacyjnego oraz ponowne podłączenie i otwarcie
następuje na koszt Odbiorcy
§ 14
1. Odbiorca usług ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących sposobu wykonywania przez
Przedsiębiorstwo umowy.
2. Przedsiębiorstwo rozpatrzy reklamację bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym jednak niż 21 dni
od dnia złożenia reklamacji.
3. W przypadku wniosku Odbiorcy usług o sprawdzenie prawidłowości działania wodomierza głównego,
termin rozpatrzenia reklamacji uzależniony będzie od terminu wykonania ekspertyzy wodomierza przez
Obwodowy Urząd Miar.
§ 15
1. Odbiorca usług ma prawo domagać się od Przedsiębiorstwa obniżenia należności w razie dostarczania
wody o pogorszonej lub złej jakości lub ciśnieniu niższym niż określone w § 4 niniejszej umowy. W
takich przypadkach Przedsiębiorstwu przysługuje zapłata proporcjonalnie do jakości i ilości
dostarczonej usługi.
2. Roszczenie będzie rozpatrywane na podstawie niezwłocznie zgłoszonej pisemnie reklamacji.

§ 16
Pozostałe prawa i obowiązki stron umowy określa Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
obowiązujący na terenie Gminy Miasto Działdowo przyjęty uchwałą nr IV/38/19 Rady Miasta Działdowo z dnia
21 lutego 2019r.
B.4 WARUNKI USUWANIA AWARII PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH LUB KANALIZACYJNYCH
UTRZYMYWANYCH PRZEZ ODBIORCĘ USŁUG.
§ 17
1. W przypadku wystąpienia awarii przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego niebędącego w
posiadaniu Przedsiębiorstwa Odbiorca usług niezwłocznie powiadomi Przedsiębiorstwo i przystąpi do
jej usunięcia.
2. Usunięcie awarii powinno być wykonane przez firmę mającą uprawnienia sanitarne z zachowaniem
przepisów budowlanych, sanitarnych i bhp.
3. Odbiorca usług zobowiązuje się do zapłaty za szkody powstałe dla Przedsiębiorstwa w związku z
powstałą awarią na urządzeniach będących w utrzymaniu Odbiorcy usług.
4. W przypadku braku podjęcia działań, w sytuacji stwarzającej zagrożenie lub powodującej straty dla
Przedsiębiorstwa, Przedsiębiorstwo usunie awarię lub zleci uprawnionej jednostce i kosztami obciąży
Odbiorcę usług.
§ 18
Awarie części przyłączy wodociągowych lub kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa usuwa
Przedsiębiorstwo z zastrzeżeniem § 10 ust. 8.
B.5 PROCEDURY I WARUNKI KONTROLI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH.
§ 19
Osoby reprezentujące Przedsiębiorstwo po okazaniu legitymacji służbowej i pisemnego upoważnienia mają
prawo wstępu na teren nieruchomości lub do obiektu budowlanego należącego do Odbiorcy usług w celu:
1) zainstalowania, demontażu lub kontroli wodomierza głównego,
2) kontroli urządzenia pomiarowego,
3) przeprowadzenia przeglądów i napraw urządzeń posiadanych przez Przedsiębiorstwo,
4) sprawdzenia ilości i jakości ścieków wprowadzanych do sieci,
5) odcięcia przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego lub założenia plomb na zamkniętych
zaworach odcinających dostarczanie wody do lokalu,
6) usunięcia awarii przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego.
B6. USTALENIA ZAWARTE W ZEZWOLENIU NA PROWADZENIE ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA
W WODĘ I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW.
§ 20
1. Na terenie Gminy Miasto Działdowo Przedsiębiorstwo prowadzi działalność w zakresie objętym
niniejszą umową na podstawie zezwolenia wydanego w formie decyzji administracyjnej nr 78/605/02
Zarządu Miasta Działdowo z dnia 9 maja 2002r.
2. Przedmiotem działania Przedsiębiorstwa jest działalność polegająca na ujmowaniu, uzdatnianiu i
dostarczaniu wody oraz na odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków, prowadzeniu gospodarki
wodociągowo-kanalizacyjnej, odpłatnym wykonywaniu usług odpowiadających profilowi działania,
prowadzeniu własnych procesów inwestycyjnych, świadczeniu usług w zakresie wykonawstwa w
branży wodociągowo-kanalizacyjnej.
3. Obszarem działalności Przedsiębiorstwa objętym zezwoleniem jest Gmina Miasto Działdowo.
4. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane do prowadzenia działalności objętej zezwoleniem, w szczególności
do zapewnienia wysokiej jakości i niezawodności świadczonych usług.
5. W przypadku zaistnienia przerw w dostawach wody na skutek siły wyższej, a także zdarzeń nagłych,
nieprzewidzianych i niezależnych od Przedsiębiorstwa, takich jak klęski żywiołowe, powódź, susza,
skażenie wody, Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do:
- niezwłocznego poinformowania o zaistniałej sytuacji odbiorców w sposób zwyczajowo przyjęty,
- uruchomienia zastępczych punktów poboru wody rozmieszczonych w sposób umożliwiający
korzystanie z nich przez odbiorców usług i opublikowanie informacji o ich usytuowaniu,
- niezwłocznego przystąpienia do usuwania skutków awarii lub zdarzeń nagłych, bądź wynikających z

działania siły wyższej.
6. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane do prowadzenia dokumentacji jakości świadczonych usług.
7. Zezwolenie wydane jest na czas nieokreślony.
8. Odbiorcy usług zainteresowani posiadaniem decyzji mogą w każdym czasie wystąpić o udostępnienie
treści decyzji .
B.7 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON ZA
NIEDOTRZYMANIE WARUNKÓW UMOWY, W TYM WARUNKI WYPOWIEDZENIA
1.
2.
3.
4.
5.

§ 21
Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony lub, na wniosek Odbiorcy usług, określony do ……………
Umowa może być rozwiązana przez Odbiorcę usług z zachowaniem jednomiesięcznego okresu
wypowiedzenia bądź na mocy porozumienia stron.
Rozwiązanie umowy wiąże się z zaprzestaniem świadczenia usług wodociągowo-kanalizacyjnych.
Przedsiębiorstwo, w przypadkach opisanych w § 13.1, może bez rozwiązania umowy odciąć dostawę
wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne i zaprzestać świadczenia usług.
Jeżeli celem rozwiązania umowy przez Odbiorcę usług jest trwałe zaprzestanie odbioru wody lub
dostarczania ścieków, Odbiorca usług powinien wystąpić do Przedsiębiorstwa z pisemnym wnioskiem o
wskazanie warunków technicznych likwidacji przyłącza.

§ 22
Z datą zawarcia niniejszej umowy tracą moc dotychczasowe uregulowania umowne w zakresie dostawy wody i
odbioru ścieków.
§ 23
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
§ 24
Inne uzgodnienia stron : ….......................................................................................................................................

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z27.04.2016 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 (Dz. Urz. UE L119, s.1) – dalej RODO-informujemy ,że :
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PGKiM Sp.z o.o w Działdowie przy ul. Hallera 32, 13-200 Działdowo,
2) Kontakt z inspektorem ochrony danych w PGKiM Sp.z o.o w Działdowie przy ul. Hallera 32, 13-200 Działdowo, możliwy jest pod
adresem e-mail: g.szajerka@gptogatus.pl
3) Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, tj. i zgodnie z treścią RODO;
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji Świadczenia usług wodociągowych i ściekowych, oraz zarządzania
lokalami i cmentarzem komunalnym a podanie danych niezbędne jest do zawarcia umowy,
5) Dane będą przechowywane przez okres nie dłuższy , niż określone przepisami prawa,
6) Dane będą udostępnione odbiorcom uprawnionym do ich pozyskania wyłącznie na podstawie przepisów prawa( komornik, prokurator ,
policja, sądy , itp.).
7) Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą podlegały profilowaniu;
8) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego,
Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:
1)
przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo bycia
zapomnianym , a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

…………………………………………..
Odbiorca usług

……..…………………………………
Przedsiębiorstwo

