
........................................................... dnia ...........................................................

Pani/Pan

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

(imiê i nazwisko)

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

(adres zamieszkania)

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

(numer PESEL)

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

(telefon/adres e-mail - dane dobrowolne)
Miejskie Przedsiêbiorstwo 
Wodoci¹gów i Kanalizacji Sp. z o.o. 
ul. Koœciuszki 140, 42-500 Bêdzin

Wniosek o kopiê danych

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

data i podpis

INFORMACJA:

Miejskie Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów i Kanalizacji Sp. z o.o. informuje, ¿e prawo do uzyskania kopii danych nie obejmuje danych przetwarzanych w 
sytuacji, kiedy kopia ta mog³a by niekorzystnie wp³ywaæ na prawa i wolnoœci innych oraz ¿¹danie jest ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne. Spó³ka 
informuje równie¿, ¿e do³o¿y wszelki starañ aby niniejsze ¿¹danie rozpatrzyæ/wykonaæ bez zbêdnej zw³oki, jednak w przypadkach usprawiedliwionych 
odpowiedŸ mo¿e potrwaæ do jednego miesi¹ca.

Miejskie Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów i Kanalizacji Sp. z o.o. informuje, ¿e w przypadku uzasadnionych w¹tpliwoœci co do to¿samoœci osoby fizycznej 
sk³adaj¹cej ¿¹danie o uzyskanie kopii danych mo¿e za¿¹daæ dodatkowych informacji niezbêdnych do potwierdzenia to¿samoœci osoby, której dane 
dotycz¹.

Nieniejszym wyra¿am zgodê na przetwarzanie danych dotycz¹cych mojego numeru telefonu kontaktowego i/lub adresu e-mail. Przyjmujê do 
wiadomoœci informacjê, i¿ zgoda ta mo¿e zostaæ wycofana w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wp³ywa na zgodnoœæ z prawem przetwarzania, 
którgo dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem. 

Na podstawie  art. 15 ust. 3 Rozporz¹dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w zwi¹zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep³ywu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz¹dzenie o ochronie danych) wnoszê o wydanie kopii danych przetwarzanych przez Miejskie 
Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów i Kanalizacji Sp. z o.o. tj. 

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

oraz przes³anie ich drog¹:

- elektroniczn¹ na adres ..........................................................................................................................................................

- papierowo na adres .................................................................................................................................................................

NIP:   625-19-54-711 REGON:  273-670-861

Telefony:

Pogotowie wod-kan. 994 (bezp³atny)
Centrala: 32 267 42 18, 32 267 42 19
Dyspozytor: 32 267 60 06 (ca³odobowo) 
Sekretariat: 32 267 52 27 
BOK: 32 267 42 18 wew. 367, 368

KRS:  0000078165
S¹d Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 
Wydzia³ VIII Gospodarczy - KRS

Dane:

Konto bankowe:  CitiBank Handlowy 
65 1030 1159 0000 0000 0258 9000
Kapita³ zak³adowy:
59 103 500,00 z³
e-mail: poczta@mpwik.bedzin.pl 

Miejskie Przedsiêbiorstwo 
Wodoci¹gów i Kanalizacji Sp. z o.o. 
ul. Koœciuszki 140, 42-500 Bêdzin 
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