
 

 

Zarząd Zasobu Komunalnego 
ul. Św. Elżbiety 3, 50-111 Wrocław 

 

Szanowana Pani / Szanowny Panie  

Z racji tego, iż przetwarzamy Pani/ Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO   
w związku z wykonywaniem umowy  łączącej Panią/ Pana z Gminą Wrocław, w imieniu której działa Zarząd 
Zasobu Komunalnego, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit b), prosimy o uaktualnienie numeru telefonu, adresu 
korespondencyjnego i adresu e-mail, służących do kontaktu z Panią/ Panem w celu związanym z realizacją tej 
umowy, poprzez wypełnienie poniższej tabeli: 

Imię Nazwisko/Nazwa firmy 
 
 
 
 

Adres korespondencyjny 

Adresy lokali użytkowych/garaży/nieruchomości/ogródków gastronomicznych użytkowanych na podstawie 
umów zawartych z Gminą Wrocław, w imieniu której działa Zarząd Zasobu Komunalnego. 
 
Adres:                                                                                          indeks umowy: 
 
1…………………………………………………………………………………..   …………………………………………………………………….. 
 
2…………………………………………………………………………………..   …………………………………………………………………….. 
 
3 …………………………………………………………………………………..   …………………………………………………………………….. 
 

numer telefonu do kontaktu: 

adres e-mail do kontaktu: 

 
Informujemy jednocześnie, iż  podanie przez Pana/ Panią powyższych informacji  jest dobrowolne, jednakże 
może ułatwić i przyspieszyć obsługę zgłaszanych przez Panią/ Pana spraw dotyczących wiążącej nas umowy. 
Nadmieniamy jednocześni, iż w sytuacji gdy nie wskaże Pani/ Pan na konieczność uaktualnienia numeru 
telefonu lub/ i adresu e-mail, w celu realizacji umowy, Zarząd Zasobu Komunalnego będzie posługiwał się 
danymi w tym zakresie, udostępnionymi dotychczas przez Pana/ Panią. 
 
 
        …………………………………………………………. 
         (data i podpis) 
 
 
Ponadto, w celu ułatwienia naszego kontaktu i współpracy będziemy zobowiązani jeśli zgodzi się Pan/ Pani na 
kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej lub kontakt telefoniczny, w tym celu prosimy o zaznaczenie 
właściwych zgód: 
 

zgoda na przesyłanie faktur w formie elektronicznej przez Zarząd Zasobu Komunalnego zgodnie  
z art.106n ust1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług. 

 

 



 

zgoda na kontakt za pośrednictwem adresu e-mail w celu otrzymywania od Zarządu Zasobu Komunalnego 
materiałów informacji o akcjach i/ lub konsultacjach społecznych organizowanych przez Urząd Miejski 
Wrocławia i jednostki gminne. 

 

zgoda na kontakt telefoniczny  w celu otrzymywania od Zarządu Zasobu Komunalnego materiałów 
informacyjnych o akcjach i/ lub konsultacjach społecznych organizowanych przez Urząd Miejski Wrocławia i 
jednostki gminne.  

 

zgoda na otrzymywanie od Zarządu Zasobu Komunalnego, za pośrednictwem udostępnionego adresu e-mail, 
informacji o możliwości skorzystania z nowych rozwiązań i/ lub udogodnień mających  wpływ na realizację 
umów zawartych z Gminą Wrocław lub Zarządem Zasobu Komunalnego, który działa  
w imieniu Gminy Wrocław. 

 

zgoda na otrzymywanie od Zarządu Zasobu Komunalnego, za pośrednictwem udostępnionego numeru 
telefonu, informacji o możliwości skorzystania z nowych rozwiązań i/ lub udogodnień mających  wpływ na 
realizację umów zawartych z Gminą Wrocław lub Zarządem Zasobu Komunalnego, który działa w imieniu Gminy 
Wrocław. 

 

zgoda na udostępnienie adresu e-mail do Urzędu Miejskiego Wrocławie w celu przekazania przez ten Urząd 
informacji związanych z realizowanymi akcjami i/lub konsultacjami społecznymi, programami pomocowymi, 
usprawnieniami lub niedogodnościami związanymi z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego lub jednostek 
miejskich. 

 

 
…………………………………………………………. 

                                                                                                                           (data i podpis) 

 

Informujemy jednocześnie, iż: 

− udzielenie zgody jest dobrowolne, a jej brak nie wpłynie negatywnie na warunki świadczenia przez nas 
usług związanych z realizacją umowy, którą Pani/ Pan zawarł z Gminą Wrocław w imieniu której działa 
Zarząd Zasobu Komunalnego; 

− udostępnione dane są chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie; 

− zgody są ważne dopóki jest Pani/ Pan naszym klientem chyba, że wcześniej zostaną wycofane; 

− każdą ze zgód może Pani/ Pan  wycofać w dowolnej chwili kierując informację na adres 
ochronadanych@zzk.wroc.pl lub Zarząd Zasobu Komunalnego ul. Św. Elzbiety 3 50-111 Wrocław. 
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem wykorzystania Pani/ Pana danych przed cofnięciem 
zgody. 
 

Wypełniony i podpisany dokument można przesłać jako załącznik (np. skan) na adres: 
ochronadanych@zzk.wroc.pl, złożyć w siedzibie Zarządu Zasobu Komunalnego lub przesłać,  
za pośrednictwem operatora pocztowego, na adres ul. Św. Elżbiety 3, Wrocław 50-111. 


