WYDRUKUJ JEDNOSTRONNIE

ZGODA NA OBCIĄŻENIE RACHUNKU
(otrzymuje Wierzyciel)
Niniejszym wyrażam zgodę na obciążenie przez:
Nazwa i adres Wierzyciela
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
w m.st. Warszawie S.A.; 02-015 Warszawa, Plac Starynkiewicza 5

Identyfikator Wierzyciela
525-000-56-62

wskazanego poniżej rachunku bankowego w drodze polecenia zapłaty, kwotami wynikającymi z moich zobowiązań w umownych
terminach zapłaty, zgodnie z przesłanymi mi fakturami.
Nazwa i dokładny adres zameldowania/ siedziby Dłużnika:

Nr rachunku bankowego Dłużnika:
-

-

-

-

-

-

Nazwa i adres banku prowadzącego rachunek bankowy Dłużnika:

Identyfikator płatności:
Niniejszy dokument stanowi jednocześnie zgodę dla wskazanego powyżej banku do obciążania mojego rachunku bankowego
w drodze polecenia zapłaty z tytułu moich zobowiązań wobec w/w Wierzyciela. Odwołanie zgody wymaga formy pisemnej,
pod rygorem nieważności.
Dotyczy osób fizycznych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:
1.

Zgodnie z Rozporządzeniem 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), informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych
osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie,
przy Pl. Starynkiewicza 5. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Miejskim Przedsiębiorstwie
Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.: iodo@mpwik.com.pl

2.

Zebrane dane osobowe (tj. imię i nazwisko, adres oraz numer rachunku) będą przetwarzane wyłącznie w celu obciążenia
wskazanego rachunku bankowego w drodze polecenia zapłaty z tytułu zobowiązań wobec podanego Wierzyciela.

3.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania niniejszej zgody na obciążenie rachunku
bankowego oraz po jej wygaśnięciu na czas obsługi wierzytelności i ewentualnych roszczeń z nią związanych.

4.

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane:


dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator, w celu utrzymania ciągłości oraz poprawności działania
systemów IT,



podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską w celu dostarczenia korespondencji,



podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) - w celu zapewnienia działania usługi
Polecenia Zapłaty/ Zleceń Stałych,


5.

upoważnionym z mocy prawa podmiotom na udokumentowany wniosek.

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.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, tym niemniej bez ich podania nie jest możliwa realizacja
usługi obciążenia wskazanego rachunku bankowego w drodze polecenia zapłaty.

(miejsce i data)

(stempel firmowy i podpis dłużnika – posiadacza rachunku bankowego)
(zgodnie z kartą wzorów podpisów złożoną w banku)

WYDRUKUJ JEDNOSTRONNIE

ZGODA NA OBCIĄŻENIE RACHUNKU
(otrzymuje Bank Dłużnika)
Niniejszym wyrażam zgodę na obciążenie przez:
Nazwa i adres Wierzyciela
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
w m.st. Warszawie S.A.; 02-015 Warszawa, Plac Starynkiewicza 5

Identyfikator Wierzyciela
525-000-56-62

wskazanego poniżej rachunku bankowego w drodze polecenia zapłaty, kwotami wynikającymi z moich zobowiązań w umownych
terminach zapłaty, zgodnie z przesłanymi mi fakturami.
Nazwa i dokładny adres zameldowania/ siedziby Dłużnika:

Nr rachunku bankowego Dłużnika:
-

-

-

-

-

-

Nazwa i adres banku prowadzącego rachunek bankowy Dłużnika:

Identyfikator płatności:

(miejsce i data)

(stempel firmowy i podpis dłużnika – posiadacza rachunku bankowego)
(zgodnie z kartą wzorów podpisów złożoną w banku)

