Dane Wnioskodawcy

……………………………………, dnia ……………………..…

osoba fizyczna/osoba prawna

(miejscowość)

………………………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko/nazwa

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
numer PESEL/NIP
……………………………………………………………………………………………………………
adres zamieszkania/siedziby
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
numer telefonu do kontaktu
……………………………………………………………………………………………………………
adres e-mail do kontaktu

PERN S.A.
ul. Wyszogrodzka 133
09-410 Płock
Dotyczy: wypłaty odszkodowania w związku z realizacją inwestycji pn. „Budowa rurociągu produktowego Boronów-Trzebinia
wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi”.
Oświadczam, że kwotę należnego odszkodowania z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości stanowiącej
działkę/i nr…………………………………………………………………………………………………………, położoną/e w obrębie …………..………………………,
gmina

…………………..…………..…………,

zgodnie

z

decyzją

Wojewody

….….………………………………………………

z dnia …………………………………………… o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w sektorze naftowym należy przekazać
na konto bankowe o numerze:

kod SWIFT (dotyczy rachunków prowadzonych przez banki zagraniczne) ….………………
Informacje o właścicielu rachunku bankowego:

(wypełnić w przypadku, gdy adres przypisany do rachunku bankowego jest inny niż adres zamieszkania wskazany w nagłówku lub gdy
posiadaczem konta jest osoba trzecia)

…………………………..…………………………………………………..……………………………………………….…………………
(Imię i nazwisko właściciela/właścicieli rachunku)

………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………
(ulica, numer domu, nr mieszkania – takie, jakie są przypisane do rachunku bankowego)

……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………
(miejscowość i kod pocztowy)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

...............................................................
(data i podpis – obowiązkowo)

Klauzula informacyjna
W związku Rozporządzeniem 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
z dniem 25 maja 2018 r., w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych informujemy, iż:
1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PERN S.A. z siedzibą w Płocku, przy
ul. Wyszogrodzkiej 133, 09-410 Płock.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. w przypadku, gdy
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy/ugody/porozumienia, której stroną jest osoba, której
dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem
umowy/ugody/porozumienia.
3. Celem
przetwarzania
Pani/Pana
danych
osobowych
jest
zapewnienie
realizacji
umowy/porozumienia/ugody łączącej Panią/Pana z PERN S.A., a w szczególności zapewnienie możliwości
udostępnienia nieruchomości dla potrzeb wykonania prac remontowych, modernizacyjnych,
eksploatacyjnych czy awaryjnych oraz ewentualnej wypłaty odszkodowania za wyrządzone szkody
z tytułu ww. prac.
4. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem umownym związanym
z realizacją zadań wskazanych w pkt 3. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niemożnością
wykonania umowy/ugody/porozumienia.
5. Zebrane dane osobowe mogą być przekazywane:
a) podmiotom przetwarzającym - którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych
(np. firmom wspierającym obsługę informatyczną administratora w zakresie przetwarzania
zgromadzonych danych);
b) innym podmiotom wyłącznie uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie
przepisów prawa.
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego
w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie
obowiązującego prawa, z uwzględnieniem okresu archiwizacji.
8. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane decyzje w sposób
zautomatyzowany, nie będą też podlegały profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
9. Ma Pani/Pan prawo do:
a) dostępu do danych osobowych, czyli uprawnienia do pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób
i w jakim celu przetwarzamy,
b) sprostowania, czyli żądania uaktualnienia danych, jeśli okazałoby się, że zostały zebrane
nieprawidłowe dane albo nie są już one aktualne,
c) usunięcia danych osobowych, czyli żądania usunięcia wszystkich lub części danych osobowych.
W przypadku zasadności wniosku dokonamy usunięcia danych,
d) ograniczenia przetwarzania, czyli żądania ograniczenia przetwarzania danych do ich przechowywania.
Odblokowanie przetwarzania może odbyć się po ustaniu przesłanek uzasadniających ograniczenie
przetwarzania,
e) sprzeciwu wobec przetwarzania, czyli zaprzestania przetwarzania danych osobowych w celu
wskazanym wyżej, w związku z Pani/Pana szczególną sytuacją,
f) wniesienia skargi na nas do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa Pan/Pani, że
przetwarzanie jego/jej danych osobowych narusza przepisy prawa.
10. W PERN został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych,
w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych, możliwy jest pod adresem: Inspektor
Ochrony Danych, PERN S.A. ul. Wyszogrodzka 133, Płocku (09-410) lub poprzez adres e-mail: iod@pern.pl

