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Newsletter
Dopisanie swojego adresu mailowego do bezpłatnej listy malingowej,
oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji publikowanych
przez Katowickie Wodociągi S.A.

Twój adres e-mail*
Proszę wybierz zakres interesujących Cię informacji wszystkie wiadomości ▼
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016
r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji usługi
Przyjmuję do wiadomości informację, że 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) :
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Katowickie Wodociągi Spółka Akcyjna z siedzibą w
Katowicach, ul. Obrońców Westerplatte 89.
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@wodociagi.katowice.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rejestracji - na podstawie Art. 6
ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisów prawa
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu cofnięcia zgody
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkować
odmową realizacji zleconej usługi
Zapisz
Wypisz

* pola wymagane
Newsletter wysyłany jest nieregularnie, a liczba wiadomości uzależniona jest od ilości informacji
pojawiających się na stronie internetowej Katowickich Wodociągów S.A., zależy także od grupy, do której
przypisany jest dany odbiorca. Niektóre z wiadomości wychodzących wysyłane są automatycznie, na
podstawie określonych preferencji otrzymywania newslettera.
Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania naszego newslettera prosimy kierować na
adres: ibok@wodociagi.katowice.pl

Polityka prywatności newslettera
W trosce o prywatność użytkowników, przed wyrażeniem zgody na bezpłatną subskrypcję newslettera,
prosimy o zapoznanie się z pełną polityką prywatności Katowickich Wodociągów S.A. zamieszczoną na
stronie internetowej: www.wodociagi.katowice.pl
Katowickie Wodociągi S.A. nie udostępniają danych osób zarejestrowanych w newsletterze. W związku z
prowadzonym newsletterem nie są zbierane jakiekolwiek dane kontaktowe - zapisane zostają tylko i
wyłącznie adresy mailowe z wybranymi grupami subskrypcyjnymi.

Sposób zapisania się do newslettera:
Wybierz i zaznacz odpowiednią grupę subskrybencką,
Wpisz swój adres e-mail w odpowiednie pole witryny, wybierz przycisk „zapisz” i zatwierdź wysłanie
subskrypcji,
Otwórz wiadomość mailową otrzymaną na podany wcześniej adres mailowy, która zawiera
potwierdzenie dołączenia do newslettera,
Potwierdź swoją decyzję poprzez kliknięcie w odpowiedni link w otrzymanym mailu.
Wszystkie adresy, które nie zostaną potwierdzone przez subskrybentów w okresie miesiąca od
wysłania prośby o weryfikację, będą usuwane z panelu newslettera.

Sposób wypisania się z newslettera:
Wpisz swój adres mailowy w odpowiednie pole powyższej witryny, wybierz opcję „wypisz” i
zatwierdź wysłanie (e-mail zostanie usunięty ze wszystkich grup subskrypcyjnych),
Otwórz wiadomość mailową otrzymaną na podany wcześniej adres mailowy, która zawiera
potwierdzenie wypisania się z newslettera.
Potwierdź swoją decyzję poprzez kliknięcie w odpowiedni link w otrzymanym mailu. Adres zostanie
usunięty z naszej bazy adresów.

