
 

str. 1 
 

 

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne 
„EKO-BABICE” Sp. z o.o. 

05-082 Stare Babice, ul. Gen. Kutrzeby 36 

                           

ZMIANA ADRESU E-MAIL DO PRZESYŁANIA FAKTUR, DUPLIKATÓW FAKTUR, KOREKT 
FAKTUR ORAZ INNYCH ZAWIADOMIEŃ W FORMIE ELEKTRONICZNEJ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
,  
 
 
 
 
 

 
Powołując się na postanowienia zawarte w pkt. 14 Regulaminu przesyłania faktur, 
duplikatów faktur, korekt faktur oraz innych zawiadomień w formie elektronicznej 
obowiązujących w GPK „Eko – Babice” Sp. z o.o., proszę o zmianę adresu e-mail, na który 
mają być przekazywane faktury, duplikaty faktur, korekty faktur oraz inne zawiadomienia w 
formie elektronicznej. 

NOWY ADRES E – MAIL: 
 
 
 
 
 

 
Prosimy o wyraźne wpisanie adresu mailowego 

 

 
 
 
Stare Babice, dnia ………………………..…                          ……………………………………………………….  
 

                                                                                                                                                        czytelny podpis Odbiorcy  

ID odbiorcy (można znaleźć na fakturze) 

Ulica / Nr 
 

Kod pocztowy / Miejscowość 

Telefon kontaktowy 

Nazwisko i imię lub Nazwa firmy 

Pesel / Nip 
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Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne 
„EKO-BABICE” Sp. z o.o. 

05-082 Stare Babice, ul. Gen. Kutrzeby 36 

                           

Klauzula Informacyjna - RODO  
 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 
04.05.2016) informujemy, iż: 
 

I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: GPK „EKO-BABICE” Sp. z o.o. z siedzibą w 05-082 Starych Babicach 
przy ul. Gen. Kutrzeby 36. 

II. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz wypełniania obowiązków prawnych 
ciążących na GPK „EKO-BABICE” Sp. z o.o. w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej. 

III. Ponadto może okazać się konieczne przetwarzanie Pani/Pana danych z uwagi na realizację prawnie uzasadnionych 
interesów GPK „EKO-BABICE” Sp. z o.o. (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO), w szczególności w celach:  

 
 przekazywaniem informacji do Krajowego Rejestru Długów lub sądu w celu zagwarantowania spłaty zobowiązań 

lub sprzedaży wierzytelności GPK „EKO-BABICE” Sp. z o.o. względem Pani/Pana oraz dochodzenia roszczeń 
przez GPK „EKO-BABICE” Sp. z o.o., 

 związanych z rozpatrywaniem skarg i reklamacji dotyczących świadczonych usług, 
 związanych z monitorowaniem i poprawą jakości świadczonych przez GPK „EKO-BABICE” Sp. z o.o. usług,  
 w przypadkach z prowadzeniem postępowań spornych, a także postępowań przed organami władzy publicznej 

oraz obrony przed roszczeniami. 
 

IV. W innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody 
w zakresie i celu określonym w treści zgody. 

V. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany w zakresie realizacji zawartej przez Panią/Pana 
z GPK „EKO-BABICE” Sp. z o.o. umowy, przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres  
wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji przez GPK „EKO-BABICE” Sp. z o.o. uzasadnionego interesu 
administratora danych w zakresie określonym powyżej, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych 
po rozwiązaniu bądź wygaśnięciu umowy, do czasu wycofania tej zgody. 

VI. Informujemy, że posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

VII. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt)  
VIII. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może uniemożliwić zawarcie umowy. 
IX. Państwa dane nie są przetwarzane w sposób automatyczny, poprzez tzw. profilowanie.  
X. Państwa dane nie są przekazywane do Państwa trzeciego będącego poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. 

XI. W sprawach dotyczących pytań i problemów a także informacji o przysługujących uprawnieniach  związanych  z  
przetwarzaniem  danych osobowych przez GPK „EKO-BABICE” Sp. z o.o. prosimy o kontakt  na maila  iod@eko-babice.pl  
lub pisemnie na adres ul. Gen. Kutrzeby 36, 05-082 Stare Babice.  

 
Więcej szczegółów na stronie http://eko-babice.pl 
 
Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych lub jej wycofanie mogą Państwo realizować składając oświadczenie : 
mailowo, osobiście w biurze obsługi klienta lub korespondencyjnie.  

 
 
 
…………………………………………………………………………….  
czytelny podpis Odbiorcy  

 
  

 

Wypełnia pracownik Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego ‘EKO-BABICE” Sp. z o.o. w Starych Babicach : 

  

 

Data wprowadzenia do systemu …………………………..                                                Podpis……………………….……… 


