
„EKSPLOATATOR” Sp. z o.o. 

ul. Sportowa 25, Rotmanka, 83-010 Straszyn, 

tel./fax (058) 682 88 28, 691 76 20 

e-mail:”biuro@eksploatator.pl 

_________________________________________ 
1. Dotyczy podmiotów niebędących konsumentami, w tym osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

W N I O S E K  O  Z M I A N Ę  D A N Y C H  K L I E N T A

(Proszę zaznaczyć właściwe pole krzyżykiem i w przypadku wypełniania odręcznego, proszę pisać drukowanymi literami)

Dotychczasowe dane Klienta: 

Imię 

Nazwisko 

i/lub nazwa 

Kod odbiorcy 

PESEL 

NIP 1. 

Telefon kontaktowy 

Adres przyłącza / układu pomiarowego 

Ulica, numer domu / lokalu, numer działki 

Kod pocztowy, miejscowość 

Oświadczam, że z dniem         zmianie uległy następujące dane zawarte w umowie na sprzedaż usług: 

 (Proszę zaznaczyć i wpisać aktualne dane) 

   zmiana nazwiska i/lub imienia 

   zmiana nazwy 

   zmiana adresu korespondencyjnego 

Ulica, numer domu / lokalu 

Kod pocztowy, miejscowość 

zmiana innych danych 

Pozostałe dane zawarte w umowie pozostają bez zmian. 

Klauzula zawierająca zgodę na przetwarzanie danych osobowych
1. Na podstawie art. 7 ust. 1 i 2 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest spółka Eksploatator Sp. z o.o.

z siedzibą w Rotmance gm. Pruszcz Gdański, 83-010 Straszyn, ul. Sportowa 25, moich danych osobowych w celu wykonania niniejszego polecenia. Powyższa
zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO. 

2. Przyjmuję do wiadomości, że w dowolnym momencie mogę odwołać udzieloną zgodę, pisemnie na adres Administratora danych lub mailowo na adres:
 iod@eksploatator.pl a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

3. Mam   świadomość, że wyrażenie niniejszej zgody jest dobrowolne, jednakże bez jej wyrażenia nie jest możliwe wykonanie wnioskowanej czynności.

Miejscowość, data Czytelny podpis klienta 

Załączniki (dokumenty poświadczające zmianę danych): 

1. 

2.
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