
PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY

z dnia ……………………...

Dotyczy nieruchomości położonej  w ………………...…………. przy ul. ……………………..………

nr …………..  

Przekazujący nieruchomość (nazwa dotychczasowego Odbiorcy /imię i nazwisko/),

Nr Kontrahenta …………………………………………

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

Aktualny adres do przesłania faktury końcowej:

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

Przejmujący nieruchomość (nazwa nowego Odbiorcy /imię i nazwisko/),

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

Adres:………………………………………………………………………………….………………………..

Nr telefonu……………………………………………….

Dokonali odczytu stanu wodomierza:

nr wodomierza ………………………………………….. stan ………………… m3

nr wodomierza ………………………………………….. stan ………………… m3

Strony zgodnie ustaliły, iż:

 przedłożone  stany  wodomierzy  będą  stanowiły  podstawę  końcowego  rozliczenia
dotychczasowego Odbiorcy oraz stan początkowy do rozliczeń z nowym Odbiorcą,

 niniejszy  protokół  zostanie  niezwłocznie  przekazany  do  REMONDIS  Aqua  Toszek
Sp. z o.o. w Toszku przy ul. Górnośląskiej 2 (toszek@remondis.pl)

 .............………………………..........................................      …...………………….……………………………………….
     / czytelny podpis  osoby przekazującej /                             / czytelny podpis  osoby przejmującej/

REMONDIS  Aqua  Toszek  Sp. z o.o.
ul. Górnośląska 2
44-180 Toszek

mailto:toszek@remondis.pl


OBOWIĄZEK INFORMACYJNY – PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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  jako  „RODO”)  REMONDIS  Aqua  Toszek  Sp.  z  o.o.  jako
administrator danych informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  REMONDIS Aqua Toszek Sp. z o.o.  z  siedzibą
w Toszku przy ul. Górnośląskiej 2, 44-180 Toszek (dalej również jako: „Administrator”), NIP: 969-11-63-
412, REGON: 276247063, tel. 32 233 43 97/8; e-mail: toszek@remondis.pl

2. Administrator  w  celu  należytej  ochrony  danych  osobowych  powołał  Inspektora  Ochrony  Danych,
z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: iod-toszek@remondis.pl

3. Pani/Pana  dane  osobowe  lub  dane  osobowe  Państwa  przedstawicieli  będą  przetwarzane  w  kilku
różnych celach tj. w celu realizacji umowy, realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w
tym                      w szczególności dla dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa, jak
również dla celów wywiązania się z ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego.

4. Podstawą  prawną  przetwarzania  danych  osobowych  jest  art.  6  ust.  1  lit.  b)  RODO  (wykonywanie
umowy), art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze jakim
jest  realizacja przepisów m.in.  ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.  o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2001, nr 72, poz. 747 z późn. zm.) np. zawarcie umowy
o zaopatrzenie   w wodę lub odprowadzenie ścieków oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadnione
interesy Administratora, np. dochodzenie do roszczeń wynikających z umowy).

5. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane:
 podmiotom,  którym REMONDIS  Aqua  Toszek  Sp.  z  o.o.  ma  obowiązek  ich  przekazywania  na

gruncie obowiązujących przepisów prawa;
 podmiotom  zewnętrznym  współpracującym  z  REMONDIS  Aqua  Toszek  Sp.  z  o.o.  na  mocy

stosownych umów powierzenia danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww.
podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych;

 podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską w celu dostarczenia korespondencji.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez REMONDIS Aqua Toszek Sp. z o.o. w okresie

obowiązywania umowy, a także później tj. do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających
z umowy oraz przez okres, jaki wymagają tego powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści  swoich danych osobowych, ich  sprostowania,  usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

8. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli
uzna  Pani/Pan,  że  przetwarzanie  danych  osobowych  narusza  przepisy  ogólnego  Rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji
umowy. Niepodanie danych powoduje, że zawarcie i realizacja umowy nie będą możliwe. Podanie przez
Panią/Pana danych  osobowych w  postaci  numeru  telefonu  nie  jest  warunkiem zawarcia  i  realizacji
umowy, ale ma na celu ułatwienie kontaktu z Panią/Panem.
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