
 

                                                                                                                             

 

                                                                                                     Pismo zewnętrzne 

                                                                                
  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Racibórz, dnia………………………….. 

*dane nieobowiązkowe 

**niepotrzebne skreślić 
UWAGA!!! Zlecenie należy wypełnić czytelnie, oraz kompletnie co do treści informacji w nim zawartych. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za uchybienia w tym zakresie. 

 

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

        imię i nazwisko / nazwa firmy 

 

………………………………………………………………………………… 

    ulica i nr domu 

 

………………………………………………………………………………….          WODOCIĄGI RACIBORSKIE Sp. z o.o. 

                kod pocztowy, miejscowość                                                              ul. 1- go Maja 8  

                                                                                                              47-400 Racibórz 
……………………………………………………….            

                       NIP 

 

………………………………………………………                                                       

     numer telefonu kontaktowego* 

 

……………………………………………………….       

                        e-mail* 

 

………………………………… 
rodzaj pisma 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wyrażam/ Nie wyrażam
**

 zgodę na przetwarzanie nieobowiązkowych danych osobowych w postaci numeru 

telefonu i /lub adresu e-mail w celach o charakterze informacyjnym oraz kontaktowym. 

 

 

…………………………………………… 

    czytelny podpis 

Wodociągi Raciborskie Sp. z o.o., z siedzibą w 47-400 Racibórz, ul. 1-go Maja 8 informuje, że jest administratorem Państwa danych osobowych 

przekazanych w związku z niniejszym wnioskiem. 

Wodociągi Raciborskie Sp. z o.o. powołała Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez 

email: dane.osobowe@wodociagiraciborskie.pl. 

Dane osobowe będą przetwarzane przez Wodociągi Raciborskie Sp. z o.o. w zakresie i celu: 



*dane nieobowiązkowe 

**niepotrzebne skreślić 
UWAGA!!! Wniosek należy wypełnić czytelnie. Wniosek nieczytelny, nieprawidłowo wypełniony lub niekompletny będzie zwrócony wnioskodawcy celem uzupełnienia. 

 

• niezbędnym do realizacji przedmiotu wniosku, w tym także w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Wodociągi 

Raciborskie Sp. z o.o.,  

• wykonania przez Wodociągi Raciborskie Sp. z o.o. zadania realizowanego w interesie publicznym,  

• zawarcia i wykonania umowy, a także podjęcia przez Wodociągi Raciborskie Sp. z o.o. działań przed zawarciem umowy 

lub w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest jednocześnie niezbędne do podjęcia przez Wodociągi Raciborskie Sp. z o.o. działań 

związanych z przedmiotem wniosku. Podanie przez Panią/Pana danych w zakresie numeru telefonu oraz adresu e-mail nie jest warunkiem 

rozpatrzenia niniejszego wniosku a ma na celu przyspieszenie jego rozpatrzenia i ułatwienia kontaktu z Panią/Panem. 

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych i ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 

oraz przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych - poprzez przesłanie swoje żądania 

na adres: dane.osobowe@wodociagiraciborskie.pl, a także prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych  w związku z 

naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych. 

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych dostępnych jest na stronie internetowej pod adresem: 

www.wodociagiraciborskie.pl w zakładce RODO. 

 


