
 
 
 

 
 

ZGODA NA OBCIĄŻANIE RACHUNKU 
 
Niniejszym wyrażam zgodę: 

Nazwa i adres wierzyciela 
Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A. 
Al. Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy 

Identyfikator wierzyciela (NIP) 

6 4 6 2 1 0 0 7 7 9 

na obciążanie wskazanego poniżej rachunku bankowego, w formie polecenia zapłaty, kwotami wynikającymi z moich zobowiązań w 
umownych terminach zapłaty, zgodnie z przesyłanymi mi fakturami / rachunkami. 

Nazwa i dokładny adres dłużnika – posiadacza rachunku bankowego 
      

 

Numer rachunku bankowego dłużnika 

 l__l__l      l__l__l__l__l__l__l__l__l    l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l 
 osoba fizyczna niewykonująca działalności gospodarczej* 

 pozostali dłużnicy* 

 

Identyfikator płatności** 
                    

 
Niniejszy dokument stanowi jednocześnie zgodę dla banku na obciążanie mojego rachunku bankowego w formie polecenia zapłaty  
z tytułu moich zobowiązań wobec ww. wierzyciela. 
Cofnięcie zgody wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności.  
Jednocześnie RCGW S.A. prosi o sprawdzenie czy Państwa bank pobiera opłatę za pośrednictwo przy uruchomieniu niniejszej usługi, 
gdyż w przypadku pobierania opłaty bankowej za pośrednictwo przy uruchomieniu tej usługi  zostaniecie Państwo jednorazowo 
obciążeni kosztami zgodnie z cennikiem banku. 
 
 
.....................................................................    ......................................................................................... 

(miejsce i data)      (podpis dłużnika – posiadacza rachunku 
zgodny z wzorem złożonym w banku) 

otrzymuje wierzyciel 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ZGODA NA OBCIĄŻANIE RACHUNKU 
 
Niniejszym wyrażam zgodę: 

Nazwa i adres wierzyciela 
Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A. 
Al. Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy   

Identyfikator wierzyciela (NIP) 

6 4 6 2 1 0 0 7 7 9 

na obciążanie wskazanego poniżej rachunku bankowego, w formie polecenia zapłaty, kwotami wynikającymi z moich zobowiązań w 
umownych terminach zapłaty, zgodnie z przesyłanymi mi fakturami / rachunkami. 

Nazwa i dokładny adres dłużnika – posiadacza rachunku bankowego 

 

Numer rachunku bankowego dłużnika 

 l__l__l     l__l__l__l__l__l__l__l__l     l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l 
 osoba fizyczna niewykonująca działalności gospodarczej* 

 pozostali dłużnicy* 

 

Identyfikator płatności** 
                    

 
Niniejszy dokument stanowi jednocześnie zgodę dla banku na obciążanie mojego rachunku bankowego w formie polecenia zapłaty, z 
tytułu moich zobowiązań wobec ww. wierzyciela. 
Cofnięcie zgody wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 
Jednocześnie RCGW S.A. prosi o sprawdzenie czy Państwa bank pobiera opłatę za pośrednictwo przy uruchomieniu niniejszej usługi, 
gdyż w przypadku pobierania opłaty bankowej za pośrednictwo przy uruchomieniu tej usługi  zostaniecie Państwo jednorazowo 
obciążeni kosztami zgodnie z cennikiem banku. 
 
 
 
..................................................................   ..................................................................................... 

(miejsce i data)   (podpis dłużnika – posiadacza rachunku zgodny z wzorem 
złożonym w banku) 

otrzymuje bank dłużnika 
 
*) zaznaczyć właściwy status dłużnika 
**) * max.20 znaków alfanumerycznych 



          
 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  
W ZWIĄZKU Z PROWADZENIEM ROZLICZEŃ W OPARCIU O POLECENIE ZAPŁATY   

 
Ja, niżej podpisany …………………………………….. niniejszym oświadczam, iż wyrażam dobrowolną zgodę na 
przetwarzanie przez Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A. z siedzibą w Tychach, wskazanych 
przeze mnie w ramach formularza zgody na obciążenie rachunku bankowego danych osobowych, w celu 
dokonywania rozliczeń z tytułu świadczenia usług odprowadzania ścieków, a także udostępnienie wskazanemu 
bankowi prowadzącemu mój rachunek bankowy, formularza zgody na obciążenie rachunku bankowego wraz ze 
wskazanymi tam danymi osobowymi oraz informowania banku przez Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-
Ściekowej S.A. z siedzibą w Tychach (do czasu wycofania udzielonej przeze mnie zgody) o wysokości należności 
z tytułu usług odprowadzania ścieków -  celem obciążania mojego rachunku odpowiadającą jej kwotą.  
 
Jednocześnie oświadczam, iż pozostaje świadomy, iż udzielona zgoda może zostać przeze mnie w każdej chwili 
wycofana, co pozostaje bez wpływu na legalność dotychczasowego przetwarzania. 
 
Oświadczam także, że zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej RCGW S.A. stanowiącej załącznik do 
niniejszego oświadczenia. 

 
 

…………………………………………… 
Data i czytelny podpis 

 

Działając na podstawie przepisu art. 13 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 przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) niniejszym informuję, iż: 
 

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej 
S.A. z siedzibą w Tychach przy Al. Piłsudskiego 12, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII 
Gospodarczy KRS pod numerem 0000046396, NIP: 6462100779; REGON: 273340260, kapitał 
zakładowy w wysokości 229.407.000 zł w całości wpłacony (dalej: Administrator).  

2) Kontakt z Administratorem możliwy jest w siedzibie Administratora oraz z wykorzystaniem poczty 
elektronicznej pod adresem: rcgw@rcgw.pl lub telefonicznie pod numerem:  
32 325 72 35. 

3) Administrator powołał także Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Bezpośredni kontakt z 
Inspektorem możecie Państwo nawiązać przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, kierując wiadomość 
na adres: iodo@rcgw.pl  

4) Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie wynikającym z wypełnionego przez 
Państwa oświadczenia, a podstawą ich przetwarzania pozostaje udzielona przez Państwa zgoda tj. art. 
6 ust. 1 lit. a) RODO. Administrator przetwarza Państwa dane wyłącznie w celu prowadzenia rozliczeń z 
tytułu świadczenia usług odprowadzania ścieków z wykorzystaniem wystawionego przez Państwa 
polecenia zapłaty. 

5) Podanie danych i wyrażenie zgody jest dobrowolne. W każdym czasie możecie Państwo cofnąć 
udzieloną zgodę, co pozostaje bez wpływu na legalność dotychczasowego przetwarzania.  

6) Państwa dane osobowe, mogą zostać przekazane podwykonawcom Administratora, świadczących na 
jego rzecz usługi w zakresie informatycznym, księgowym lub prawnym. Państwa dane wraz z 
poleceniem zapłaty oraz informacją o wysokości obciążenia - zostaną udostępnione także na rzecz 
banku prowadzącego Państwa rachunek bankowy.  

7) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do czasu wycofania udzielonej przez 
Państwa zgody lub zaprzestania świadczenia na Państwa rzecz usług odprowadzania ścieków, a 
następnie przechowywane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.  

8) W każdym czasie, przysługuje Państwu także prawo do: 

 dostępu do swoich danych osobowych, w tym do wydania ich kopii;  

 żądania sprostowania danych osobowych;  

 żądania usunięcia danych osobowych; 

 żądana ograniczenia przetwarzania danych osobowych;  

 żądania przeniesienia danych osobowych;  

 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;  

 wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.   

9) Administrator danych osobowych nie planuje przekazywania Państwa danych osobowych do państwa 
trzeciego lub organizacji międzynarodowych, a także zautomatyzowanego ich przetwarzania lub 
profilowania.  

 


