
                                                                                                               Milanówek, ………………………………………… 

 

 

 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 

 

      Ja niżej podpisana/podpisany …………………………………………………………………………………………… 

Oświadczam, że instalacja kanalizacyjna, na którą mam zawartą umowę służy wyłącznie do 

odprowadzania ścieków bytowych powstałych wskutek poboru wody z sieci należącej do 

Milanowskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., a nie ze źródła 

własnego. 

      Własne ujęcie poboru wody zostało trwale odłączone. 

       W przypadku uruchomienia zobowiązuję się niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie 

MPWiK Sp. z o.o. 

 

 

 

 

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

                                                                                                               (czytelny podpis) 

 

1. Administratorem Twoich danych osobowych (w skrócie ADO) jest Milanowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 
Sp. z o.o. z siedzibą w Milanówku, dane kontaktowe ADO: Milanówek (05-822) ul. Spacerowa 4, e-mail:  

        mpwik@mpwik-milanowek.pl 
2. Dane będą przetwarzane: 

 aby wykonać obowiązki prawne ciążące na ADO (wynikające w szczególności z przepisów sektorowych, tj. z ustawy o 
zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO*; 

 w celu realizacji tzw. prawnie uzasadnionych interesów ADO, które stanowią jego podstawę prawną do przetwarzania 
Twoich danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), tj. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. 

*RODO - Rozporządzenie 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 

3. Podanie danych osobowych jest niezbędne, aby wypełnić obowiązki prawne ciążące na ADO.  
4.  Twoje dane będą przekazywane: 



 podmiotom, które na zlecenie ADO wykonują czynności wspierające jego działalność, np. kancelarie prawne, firmy 
serwisujące systemy informatyczne ADO, dostawcy usługi hostingu poczty elektronicznej oraz strony WWW,  

 podmiotom upoważnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa. 
5. Twoje dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji obowiązków wynikających z ww. przepisów prawa 

sektorowego. Dane przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu ADO będą przechowywane do czasu 
uwzględnienia złożonego przez Ciebie sprzeciwu, jednak nie dłużej, niż do upływu terminów przedawnienia roszczeń 
wynikających z przepisów prawa cywilnego.  

6. Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane przez ADO do podejmowania wobec Ciebie decyzji w sposób 
zautomatyzowany (czyli bez udziału człowieka), w tym do profilowania. 

7. Przysługuje Ci prawo do: 

 dostępu do Twoich danych osobowych,  

 sprostowania danych - jeśli są nieprawidłowe lub niekompletne,  

 usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania (w określonych przypadkach), 

 przenoszenia Twoich danych osobowych, 

 wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

 wniesienia do ADO sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych z uwagi na Twoją szczególną sytuację. 

                                                                                                       


