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___________________________________                                __________________, dn. ___________ 
                              (imię i nazwisko)                                                                                  (miejscowość) 
 

________________________________ 
                           (ulica, nr domu/lokalu) 
 

________________________________ 
                         (miejscowość, kod pocztowy) 
 
 
 

                                                                                                                  Zakład Gospodarki Komunalnej 
                                                                                                                  w Rozogach Sp. z o. o. 
                                                                                                                  ul. Wojciecha Kętrzyńskiego 22 
                                                                                                                  12 – 114 Rozogi 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz  wykorzystanie moich danych 
osobowych oraz numeru telefonu podanego poniżej w  celu przekazywania informacji związanych                
z usługami świadczonymi przez Spółkę, w tym o  dostawie wody, odbiorze ścieków i odbioru odpadów. 
 

1. Numer telefonu 

 

 
Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych ma na celu poprawę jakości przepływu 
informacji związanych ze świadczonymi usługami.  
 
Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie poprzez dostarczenie 
pisemnego oświadczenia na wskazany adres siedziby Spółki. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej 
wycofaniem.  
 
Informację o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych przez Zakład Gospodarki 
Komunalnej Sp. z o.o. ul. Wojciecha Kętrzyńskiego 22, 12-114 Rozogi znajdą Państwo na stronie: 
zgkrozogi.pl w zakładce ochrona danych osobowych.  
 
 
 
 
                                                                              ____________________________________________ 
                                                                                                                                      (data i czytelny podpis) 
 
 

*niepotrzebne skreślić 
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