OŚWIADCZENIE
O WYRAŻENIU ZGODY NA OTRZYMYWANIE POWIADOMIENIA
,,SMS GAZ ZIEMNY SIME‘‘

Dane klienta:
Imię i nazwisko/nazwa: _____________________
Adres zamieszkania/adres siedziby: _____________________
Numer umowy: ____________________
Telefon kontaktaktowy: ___________________

1. Oświadczam, że po zapoznaniu się z regulaminem przesyłania faktur za paliwo
gazowe zamieszczonego na stronie internetowej SIME Polska Sp. z o.o. wyrażam
zgodę na otrzymywanie powiadomienia ,,SMS gaz ziemny SIME‘‘ oraz proszę o
przesyłanie informacji o kwocie wystawionej faktury za paliwo gazowe oraz terminie jej
płatności na numer telefonu: ________________________ .
2. W razie zmiany numeru telefonu zobowiązuję się do pisemnego powiadomienia o
nowym numerze.

Data ......................

Podpis klienta ..........................................

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 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 („RODO”), informujemy, iż:
(i)

Administratorem Pani/Pana („Kontrahent”) danych osobowych jest SIME POLSKA sp.

z o.o. z siedzibą w Sochaczewie, ul. 1 Maja 18, 96-500 Sochaczew zarejestrowana w rejestrze
przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa w Warszawie, XIV
Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000193491, adres e-mail: info@simepolska.pl, tel.
22 10 25 300 („Administrator”). W sprawach ochrony danych osobowych należy kontaktować
się z osobą odpowiedzialną u Administratora w tym zakresie poprzez wysłanie wiadomości na
SIME Polska Sp. z o.o., ul. 1 Maja 18, 96-500 Sochaczew, tel.: +48 22 10 25 300
e-mail: info@simepolska.pl, NIP: 526-24-99-440, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS: 0000193491, Kapitał zakładowy: 23 000 000 PLN, www.simepolska.pl

adres poczty elektronicznej: e-mail: daneosobowe@simepolska.pl, tel. +48 531 915
898 lub pisemnie na adres SIME Polska Sp. z o.o. ul. 1 Maja 18, 96 – 500
Sochaczew,
(ii)

Przetwarzanie danych osobowych Kontrahenta będzie się odbywać w celu korzystania

z usługi ,,SMS gaz ziemny SIME‘‘ w związku z zawartą umową kompleksową dostarczania
paliwa gazowego.
(iii)

Administrator przechowuje dane osobowe przez okres korzystania z usługi ,,SMS gaz

ziemny SIME‘‘ lub do końca okresu przedawnienia roszczeń z tytułu prowadzonej przez
Administratora działalności gospodarczej lub dochodzenia roszczeń przez Klienta określony
przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego,

wynikających z zawartej umowy

kompleksowej dostarczania paliwa gazowego.
(iv)

Obowiązek podania danych wynika z przepisów prawa oraz ze stosunku umownego i

jest niezbędne w celu korzystania z usługi ,,SMS gaz ziemny SIME‘‘. Odmowa podania danych
w związku z przetwarzaniem ich w celach wskazanych w zdaniu poprzedzającym uniemożliwi
Administratorowi zapewnienie prawidłowego korzystania przez Klienta z usług objętych
umową.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do
cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana
zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana - narusza przepisy RODO.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem prawnym oraz warunkiem
skorzystania z usługi ,,SMS gaz ziemny SIME‘‘. Brak podania danych osobowych będzie
powodował niemożliwość świadczenia usług w ww. zakresie.
Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane następującym kategoriom
odbiorców danych: (i) podmiotom mającym zawarte umowy na obsługę IT Administratora, (iii)
dostawcom usług prawnych, księgowych, rachunkowych lub doradczych oraz wspierających
Administratora w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym,
firmom windykacyjnym), wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do korzystania z usługi.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
profilowane.
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