
OŚWIADCZENIE AKCEPTACJI / AKTUALIZACJI / WYCOFANIA ∗∗∗∗ 

USŁUGI INFORMACYJNEJ SMS. 

 

                                                           Adres do korespondencji 

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

Nazwisko i imię lub Nazwa firmy      

 
 

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

Ulica                                                                                                         Ulica  

  

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

Kod pocztowy / Miejscowość                                                                     Kod pocztowy / Miejscowość 

 

…………………………………………………….…………. 

Identyfikator odbiorcy 

 

OŚWIADCZENIE 
 

Akceptuję / aktualizuję / wycofuję∗∗∗∗  usługę przesyłania informacyjnego SMS przez „PGKiM” 
Sp. z o.o. w Aleksandrowie Łódzkim, ul. 1 Maja 28/30 na nr telefonu komórkowego: 

 

 

 

Oświadczam , że zapoznałem/am się z treścią Regulaminu usługi informatycznej SMS 

obowiązującego w „PGKiM” Sp. z o.o. w Aleksandrowie Łódzkim. 

 

Aleksandrów Ł. …………………………………                         …………………………………………………….. 

                                                                                                           czytelny podpis odbiorcy 

       

Klauzula Informacyjna – RODO 

1.  Zgodnie z art. 12 i art. 13 RODO informujemy, że: 

 a)   Administratorem danych osobowych Klienta jest „PGKiM” Sp. z o.o. z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim, przy 

ul. 1 Maja 28/30.  

b)    Inspektor Ochrony Danych administratora – kontakt –siedziba Spółki pok. 2, adres email iod@pgkimal.pl, 

telefon nr 42 652-35-01 w. 71. 

 c)    Dane osobowe Klienta przetwarzane będą na podstawie art.6 ust.1 pkt b RODO w celu realizacji płatności za 

faktury wystawione Klientowi przez Spółkę.  



d)   Pani/Pana dane będą przekazywane: organom uprawnionym do otrzymywania danych na podstawie 

przepisów prawa, operatorom pocztowym i kurierom, dostawcom systemów informatycznych i usług IT, firmom 

wykonującym usługi dla Spółki na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.  

e)   Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez okres trwania umowy lub do czasu odwołania zgody na 

użytkowanie modułu e-BOK. 

 f)    Klient posiada prawo: dostępu do treści swoich danych , ich poprawiania, żądania usunięcia lub ograniczenia 

ich przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do żądania przeniesienia swoich 

danych.  

g)   Klient ma prawo złożenia skargi na przetwarzanie jego danych osobowych do organu nadzoru – Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 h)   Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak dane te są niezbędne do prawidłowego działania w 

module e-BOK.  

 

2. Dane osobowe Klienta są chronione zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 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) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną 

(Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zmianami).  

3.  

 W sprawach nieuregulowanych powyższym dokumentem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego 

(Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zmianami) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną 

(Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zmianami). 

                                                                     

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

                                                                                                           czytelny podpis odbiorcy 

 

                                                           
∗
 Niepotrzebne skreślić. 

 


