PROTOKÓŁ ZDAWCZO ODBIORCZY
Sporządzony w dniu: ……………………………… pomiędzy:
Przekazujący (nazwisko i imię/adres korespondencyjny/tel. kontaktowy)
……………………………………………………………………………………..……………………..
…………………………………………………………………………………..………………………..
Przejmujący :………………………………………………………………..……………………………
………………………………………………………………………………..…………………………..
……………………………………………………………………………..……………………………..
Protokół dotyczy lokalu (podać adres) :……….………………………..………………………………..

LICZNIK ENERGII ELEKTRYCZNEJ
NR.LICZNIKA………………………………………

STAN:…………….…………….………….

LICZNIK WODY:
NR.LICZNIKA………………………………………

STAN………..………………….…………..

LICZNIK GAZU:
NR.LICZNIKA:……………………………………..

STAN:……….………………….……….....

Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
Wszelkie rozliczenia z tytułu mediów(gaz, prąd ,woda) proszę wysłać na adres korespondencyjny
osoby przekazującej nieruchomość.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych wyżej danych osobowych w zakresie telefonu kontaktowego zgodnie z treścią
Rozporządzenia 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 – dalej RODO).
INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest podmiot „WODOCIĄGI NIEPOŁOMICE” sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Droga
Królewska 27 w Niepołomicach. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Julia Szablowska – biuro@personal-data.pl. Dane będą
przetwarzane w celu:
- umożliwienia zawarcia i wykonania łączącej nas umowy;
- ustalenia, dochodzenia, egzekwowania, obrony lub ochrony roszczeń lub praw związanych z wykonywaniem umowy, stanowiący nasz
prawnie uzasadniony interes;
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, lit. b, lit. c oraz lit. f RODO. Dane osobowe będą udostępniane upoważnionym przez Panią/Pana odbiorcom
oraz podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej. Dane będą przetwarzane przez okres wykonywania umowy oraz przez okres konieczny w celu ustalenia, dochodzenia lub
obrony roszczeń lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na obowiązek przechowania danych wynikających
z przepisów prawa lub inne ważne względy interesu publicznego. Wycofanie zgody będzie możliwe w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ma Pani/Pan prawo do żądania: dostępu do
swoich danych osobowych, kopii przetwarzanych danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych. Dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji lub profilowania. Niepodanie danych osobowych
niezbędnych do zawarcia umowy będzie równoznaczne z niemożnością świadczenia usługi.
Ja jako Wnioskodawca/pełnomocnik, zobowiązuję się do przekazania w/w informacji osobom wskazanym w dokumentach, które
przedstawiam.

Przekazujący
………………………………………..
(data i podpis)

Przejmujący
………….………………………………..
(data i podpis)

