
(pieczęć firmowa)

Zarządzenie nr 8/2023
prezesa komunalnego przedsiębiorstwa wielobranżowego Gogolin sp. z o.o.

z dnia 14 marca 2023 r.

w sprawie wprowadzenia do stosowania druków oświadczeń (o-P) i (o-F)

W związku z zakupionym i zainstalowanym, do Zintegrowanego Systemu lnformatycznego (ZSl), dodatl<owymmodułem o nazwie ,,korespondencja seryjna", którego wykorzystanie:
'/ znacząco usprawni codzienne funkcjonowanie Spółki iskutecznie wspomoże procesy związane z indywidualnym lubgrupowym przesyłaniem wiadomości e-mail do odbiorców zewnętrznych,
'/ PrzYniesie natYchmiastowe oszczędnoŚci (poprzez wyeliminowanie l<osztów związanych z wysyłką naliczen /rozliczen / faktur papierowych),

'/ Pozwoli na tańsze iProstsze przechowywanie dokumentów z równoczesnym zachowaniem bezpieczeństwa
archiwum wYstawionYch dokumentÓw, 8warantowanym przez wybraną wcześniej bazę danych,'/ Pozwoli na kreowanie wizerunku zakładu prowadzącego swą działalność w przyjazny środowisku naturalnemu
sposób,

'/ Pozwoli na wYl<onanietechnologicznego kroku w przód na ścieżce budowywizerunku nowoczesne*o zakładu, który
sięga po nowe technologie ijest otwarty na zmieniające się potrzeby l<lientów (możliwość odbioru dokumentów bez
wzgl, na al<tualne miejsce Pobytu, oszczędność czasu i pewność otrzymania tak przesłanych dokumentów),./

zarządzam kolejny etap wdrożenIa modułu, poprzez:

§r

Wprowadza się do zapoznania I stosowania, przez wszystkich pracowników l(omunalnego Przedsiębiorstwa
Wielobranżowego Gogolin Sp. z o.o,, druków jn,:

1, OŚwiadczenie w sPrawie dobrowolnego wyrażenia zgody na otrzymywanie treści marketingowych oraz informacja
oprzetwarzaniudanychosobowychdlaosóbfizvcznvch(O-F) -datawydania druku74.03.2023r.

2, OŚwiadczenie w sPrawie dobrowolnego wyrażenia zgody na otrzymywanie treści marketingowych oraz informacja
o przetwarzaniu danych osobowych d|a przedsiebiorców (O-P) - data wydania druku t4.03.2023 r.

§2

Zobowiązuje wszYstkich Pracowników, na stanowiskach administracyjno-biurowych, do pozyskania jak największej bazy
danych (oświadczeń O-F i O-P) od naszych klientów.

Druk oŚwiadczenia o-F lub o-P naleŻY dołączyć do każdej wychodzącej, od dnia dzisiejszego, korespondencji do naszych
Klientów z proŚbą o uwaŻne wypełnienie, podpisanie iodesłanie/osobiste dostarczenie do siedziby Spółki,

orYginałY wYPełnionYch oŚwiadczeń naleŻy wpisać do ,,Dziennika korespondencji" (zgodnie z datą wpływu do Spółki)
nastęPnie Po zadekretowaniu trafią one do działów zgodnie z dekretacją, gdzie będą wprowadzon eprzezpracownika działu
do systemu ZSl i tam będą składowane.

PREZ

ADA

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem dzisiejszym.

§3

(Preżes Zarządu KPW GogoIin Sp. z o.o.)


