POROZUMIENIE
w sprawie otwarcia nowej usługi IBO
zawarte w dniu ………………… w Halinowie pomiędzy:
Zakładem Komunalnym w Halinowie sp. z o.o. z siedzibą w Halinowie ul. Józefa Piłsudskiego 77, 05074 Halinów wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez
Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000756425, NIP 8222372410, Regon 381452936 kapitał
zakładowy 54 066 000,00 zł zwanym „Przedsiębiorstwem”, reprezentowanym przez:
1. Alicję Boguszewską – Członka Zarządu
a
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nr umowy o zaopatrzenie w wodę lub/i odprowadzanie ścieków ……………………………………………………
1. Odbiorca oświadcza, że został poinformowany o zasadach działania aplikacji IBO (Internetowe
Biuro Obsługi), które umożliwia:
- otrzymywanie faktur w formie elektronicznej,
- kontrolować rozrachunki i rozliczenia,
- przeglądać wskazania wodomierza głównego,
- przeglądać historię wskazań podlicznika,
- analizować zużycie wody, odprowadzanie ścieków,
- weryfikować dane ewidencyjne,
2. Odbiorca oświadcza, że został poinformowany, że IBO uruchamia się poprzez przeglądarkę
internetową zaktualizowaną do najnowszej wersji:
a) Google Chrome.
b) Internet Explorer.
c) Mozilla Firefox.
d) Safari.
Do odczytu faktury niezbędne jest posiadanie najnowszej wersji programu Adobe Acrobat Reader, który
można pobrać i zainstalować bez opłat ze strony https://get.adobe.com/pl/reader/
3. Odbiorca oświadcza, że wyraża zgodę na korzystanie z IBO. Usługa IBO świadczona jest przez Zakład
Komunalny w Halinowie sp. z o.o. bez dodatkowych opłat, w ramach umowy na świadczenia usług
wodno-kanalizacyjnych.
4. Strony uzgadniają, że do zawarcia porozumienia niezbędne jest podanie poniższych
danych:
e-mail …………………………………………………………………………………………………………………………
nr telefonu …………………………………………………………………………………………………………………
5. Zakład Komunalny w Halinowie sp. z o.o. informuje, że w celu rozpoczęcia działania aplikacji IBO
niezbędne jest wypełnienie Formularza Akceptacji w siedzibie Zakładu Komunalnego bądź Formularz
Akceptacji wyślemy do Państwa na wskazany adres e-mail z prośbą o wypełnienie.

Odbiorca

Przedsiębiorstwo

……………………………………..

……………………………………..

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE
DANYCHOSOBOWYCH
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 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 dyrektywy95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119,
s. 1 w celach realizacji usługi IBO Zakładu Komunalnego w Halinowie sp. z o.o., w tym otrzymywania
faktury drogąelektroniczną na podany przez Państwa adres email.

………………………………………………..
Czytelny podpis odbiorcy

KLAUZULA INFORMACYJNA
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Komunalny w Halinowie Sp. z o.o. z
siedzibą przy ul. Józefa Piłsudskiego 77, 05-074 Halinów, (telefon kontaktowy:22 760-40-15).
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się zInspektorem
Ochrony Danych pod adres e-mail: inspektor@cbi24.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji usługi IBO Zakładu Komunalnego
w Halinowie sp. z o.o. , w tym otrzymywanie faktur w formieelektronicznej na
podany przez Państwa adres email.
4. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. 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.
6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają
dane osobowe w imieniu Administratora.
7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania danych osobowych,
- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z
naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul.
Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym podanie tych danych jest niezbędne dla
realizacji usługi IBO (Internetowe Biuro Obsługi) Zakładu Komunalnego w Halinowie sp. z o.o.
Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega
Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym
profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

………………………………………………..
Czytelny podpis odbiorcy

