Łęczna , dn. ………………….
..............................................................
imię i nazwisko
..............................................................
adres zamieszkania
..............................................................
kod – miejscowość
..............................................................
nr telefonu
……………………………………………………………
kod nabywcy

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Łęczna spółka z o.o.
Ul. Krasnystawska 54
21 – 010 Łęczna

WNIOSEK
O ZMIANĘ ADRESU DO KORESPONDENCJI
Poniżej należy wpisać aktualny adres korespondencji, na który PGKIM Łęczna spółka
z o.o. będzie przesyłać korespondencję/faktury:
Miejscowość ………………………………………………….
Ulica ……………………………………………………………..
Nr domu ……………....... Nr lokalu …….……………..
kod pocztowy…………………………………………………

…………………………………………………………….
czytelny podpis

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:
1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016r. 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), informuję, iż Administratorem
Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Łęczna sp. z o.o. ul. Krasnystawska 54.
2. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do podjęcia na Pani/Pana
żądanie działań wynikających z treści niniejszego Wniosku.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji oraz okres
przedawnienia ewentualnych roszczeń z tytułu niniejszego Wniosku oraz dalej przez okres
trwania obowiązków prawnych nałożonych na Administratora.
4. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane:
- podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską w celu dostarczenia
korespondencji,
- upoważnionym z mocy prawa podmiotom na udokumentowany wniosek.
5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
wniesienia sprzeciwu.
6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie
ochrony danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym ogólnego
Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
7. W razie pytań prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych
tel. 81 752 10 44 wew. 153.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska oraz adresu
zamieszkania lub do korespondencji jest dobrowolne, przy czym jest również warunkiem
rozpatrzenia niniejszego Wniosku. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w postaci
numeru telefonu nie jest warunkiem rozpatrzenia niniejszego wniosku a ma na celu
przyspieszenie
jego
rozpoznania
i
ułatwienie
kontaktu
z Panią/Panem.

…………………………………
Łęczna, dnia

……………………………………………
Czytelny podpis Odbiorcy
(zleceniodawcy)

