Zakład Usług Komunalnych
Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 14
95-060 Brzeziny

Wniosek o zawarcie umowy o
zaopatrzenie w wodę i/lub
odprowadzenie ścieków – odbiorcy
instytucjonalni

Data przyjęcia wniosku

Brzeziny, dn. …………………………………………

Nazwa …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Imię i nazwisko osoby reprezentującej ………………………………………………………………………………………………………….
Adres siedziby ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adres do korespondencji …………………………………………………………………………………………………………………………….
NIP

tel. ….……………………………………………………………

REGON

e-mail. …………………………………………………………………

Proszę o zawarcie umowy na dostawę wody* i odprowadzanie ścieków* do nieruchomości położonej w
Brzezinach przy ul. ………………………………………………….…. nr ………….. działka o nr ewid. geod. ……………………..
przy stanie wodomierzy:


głównego ………………………………………. m3 nr licznika ……………………………………………..



ogrodowego …..……………………………… m3 nr licznika ……………………………………………..

Woda pobierana będzie do celów*: (prowadzenie działalności gospodarczej z określeniem jej rodzaju)
…………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………..
W przypadku dostawców ścieków przemysłowych*: (skład): ……………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Oświadczam, że jestem ………………………………………………………………………………………………………………………………..
właścicielem/współwłaścicielem/osobą korzystającą z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym/najemcą/inne

na podstawie ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
KW/aktu notarialnego/postanowienia sądowego/umowy najmu/umowy dzierżawy/inne

przedłożonego do wglądu w siedzibie ZUK SP. z o.o.
W załączniku przekazuje kserokopię:
protokołu zadawczo-odbiorczego ze stanami wodomierzy na dzień przyjęcia / przekazania* nieruchomości
aktualnego pełnomocnictwa do reprezentowania / zawarcia* umowy w imieniu Wnioskodawcy
inne dokumenty ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Dodatkowe informacje:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….
Czytelny podpis Wnioskodawcy

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby przedmiotowej
sprawy.
………………………………………..
(podpis Wnioskodawcy)
* niepotrzebne skreślić

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów związanych z zawarciem umowy o
zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków w firmie:
Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 14, 95- 060 Brzeziny, NIP: 833-12-01-860
………………………………………………………………….
(podpis Wnioskodawcy)

KLAUZULA INFORMACYJNA
O OCHRONIE DANNYCH OSOBOWYCH W ZAKŁADZIE USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O., UL.
PRZEMYSŁOWA 14, 95-060 BRZEZINY
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (popularnie zwane RODO – Dz. Urz. UE L 119,s. 1) oraz ustawy z
dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.2018 poz. 1000), przedstawiamy najważniejsze informacje związane z
wprowadzeniem niniejszej regulacji prawnej:
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Państwa danych osobowych jest Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 14, 95-060
Brzeziny.
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Inspektorem Ochrony Danych jest Janusz Sidor. Dane kontaktowe: janusz.sidor@gmail.com
DANE OSOBOWE
Za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby
fizycznej.
CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych są wzajemne zależności pomiędzy Panią/Panem, a Zakładem Usług
Komunalnych Sp. z o.o. i wynikające ze stosunku umownego o realizację usług świadczonych przez Spółkę.
CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wniosku, a następnie przez okres
niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych z przetwarzaniem danych.
UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH
Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione dostawcom systemów informatycznych, firmom doradczym i
audytowym, podmiotom prowadzącym działalność pocztową oraz mogą być przekazywane organom nadzorującym,
sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym
(np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń.
PRAWA UDOSTĘPNIAJĄCEGO DANE OSOBOWE
Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach prawem przewidzianych.
Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych
osobowych gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO). Podanie przez Wnioskodawcę danych osobowych jest
warunkiem współpracy z Administratorem.
DANE OSOBOWE WARUNKIEM WSPÓŁPRACY
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jest ono warunkiem zawarcia i/lub realizacji
umowy oraz świadczenia usług, zapewnienia komunikacji, obsługi zgłoszeń i reklamacji. Konsekwencją niepodania przez
Panią/Pana danych osobowych będzie brak możliwości współpracy z Administratorem danych. Pani/Pana dane
wprowadzone do systemu informatycznego będą przetwarzane do celów związanych z umową (art. 6 ust. 1 lit.b)
RODO). Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

Zapoznałem/am się dnia ……………………….. ………………………………………………………………………..
Czytelny Podpis Wnioskodawcy

* niepotrzebne skreślić

