
                                                                                        Załącznik nr 5 
   do Zarządzenia nr 15/2019 Prezesa Zarządu 
                                                                                                                       spółki Śremskie Wodociągi sp. z o.o. 
   

PROSIMY WYPEŁNIAĆ DRUKOWANYMI LITERAMI 

 
Upoważnienie dla pełnomocnika 

 

Ja, ..................................................................................................................................................................................................................... , 
                                  /Imię i nazwisko/ 

zamieszkała(y) w ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

posiadająca(y) numer PESEL: ............................................................. będąca(y) Odbiorcą usług, posiadająca(y) 

zawartą ze spółką Śremskie Wodociągi sp. z o.o. (zwaną dalej Spółką), umowę o zaopatrzenie w wodę i/lub 

odprowadzanie ścieków nr .................................. z dnia ..............................................  upoważniam Panią/Pana:   

..................................................................................................................................................................................                                         

                                                                                
             / Imię i nazwisko /  

posiadającą(ego) numer PESEL: ............................................................  do uzyskania informacji od Spółki o:  

 wysokości mojego zadłużenia z tytułu świadczonych mi usług zaopatrzenia w wodę i/lub odprowadzania 

ścieków, 

  numeru wystawionej mi faktury VAT za świadczone usługi, 

 innych niezbędnych informacji służących do uregulowania moich należności za powyższe usługi 

wynikające z zawartej umowy.  

Oświadczam jednocześnie, że zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej nr L119 z dnia 4.05.2016), dalej 

Rozporządzenie, wyrażam zgodę spółce Śremskie Wodociągi sp. z o.o. jako Administratorowi Danych na 

przetwarzanie danych osoby niniejszym upoważnionej dla realizacji celu określonego w niniejszym 

upoważnieniu przez czas obowiązywania ww. umowy a także po jej zakończeniu przez okres do 6 lat, w celach: 

 dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, 

 wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i 

rachunkowych, 

 statystycznych i archiwizacyjnych. 

Zachowuję jednocześnie prawo wglądu i poprawiania treści moich danych osobowych, ograniczenia lub 

zaprzestania ich przetwarzania oraz ich usunięcia. 

Zostałam(em) poinformowany o możliwości wycofania zgody na dalsze przetwarzanie ww. danych osobowych 

osoby przeze mnie upoważnionej w dowolnym momencie. 

Więcej informacji na temat obowiązujących w Spółce zasad dotyczących przetwarzania danych osobowych 

można znaleźć na stronie internetowej spółki Śremskie Wodociągi sp.  z o.o.  w zakładce „strefa klienta” –  

„ochrona danych osobowych”. 

 

 

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

/Data i podpis udzielającego upoważnienia/                                             /Data i podpis Upoważnionego/
 

 

...................................................................................  
            /Podpis pracownika Spółki przyjmującego upoważnienie/ 

 


