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Szczecinek, ……………………. r. 
 

 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. 
ul. Bugno 2 
78-400 Szczecinek 

 
 

ZGŁOSZENIE SZKODY 
 

DANE ZGŁASZAJĄCEGO 

Imię i nazwisko  

Adres zamieszkania  

Dane kontaktowe (telefon, e-mail)  

DANE SZKODY 

Miejsce powstania szkody (dokładny adres)  

Data powstania szkody  

Czy szkoda została zgłoszona do Spółki?  

Opis szkody (przyczyna, uszkodzone elementy itp.): 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Załączniki:   

      Dokumentacja fotograficzna 

       Inne ………………….…………..          

 
 
         …………………………. 

Podpis 
W przypadku dołączenia informacji dotyczących stanu zdrowia do wniosku, wyrażam zgodę na przetwarzanie 
tych danych osobowych,  w celu rozpatrzenia i ewentualnej realizacji wniosku (art. 9 ust. 2 lit. a RODO). 

 
…………………………. 

Podpis 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia 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 (zwane dalej rozporządzeniem RODO)  informuję , iż: 
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1. Administrator danych osobowych 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. z siedzibą w 
Szczecinku, ul. Bugno 2  (dalej zwany jako Administrator). Może się Pani/Pan skontaktować z Administratorem w 
następujący sposób listownie na adres: ul. Bugno 2,  78-400 Szczecinek, przez email: sekretariat@pwik.szczecinek.pl 
lub telefonicznie: 94 37 401 39; 

2. Inspektor ochrony danych  
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach 
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z 
inspektorem można się kontaktować przez email: iod@pwik.szczecinek.pl;; 

3. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania  
Pani/Pana dane są przetwarzane, w celu : 

1) rozpatrzenia wniosku o wypłatę odszkodowania  
2) realizacja lub odmowa wniosku 
3) archiwizacji dokumentów. 

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit. c) RODO tj. przetwarzanie jest 
niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,  w przypadku danych dotyczących 
stanu zdrowia  - na podstawie art. 9 ust. 2 lit a t.j zgody osoby której dane dotyczą 

4. Okres przechowywania danych osobowych  
Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu szkody będącej 
przedmiotem wniosku.. 

5. Odbiorcy danych  
Odbiorcami danych osobowych mogą być: 

1) brokerzy ubezpieczeniowi (w tym Nord Partner sp. z o.o. 87-100 Toruń, ul. Lubicka 16) 
2) firmy realizujące obsługę prawną dla Administratora 
3) ubezpieczycielom lub podmiotom likwidującym szkodę 

6. Przekazywanie danych do państwa trzeciego 
Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.  

7. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych .Przysługują Pani/Panu następujące prawa 
związane z przetwarzaniem danych osobowych: 

1) prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, 
2) prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych, 
3) prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych,  
4) prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 
5) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem 
Aby skorzystać z powyższych praw, należy skontaktować się z Administratorem  lub z naszym inspektorem ochrony 
danych. 

8. Prawo wniesienia skargi do organu 
Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych 
osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

9. Wymóg podania danych  
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla rozpatrzenia wniosku (odmowa 
przekazania danych oznacza brak możliwości rozpatrzenia wniosku o wypłatę odszkodowania) 

10. Pani/Pana dane nie będą podlegały automatyzacji podejmowania decyzji oraz nie będą profilowane. 
 


