Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Gorzowie Wielkopolskim
__________________________________________________________________________________________

PROTOKÓŁ ZDAWCZO – ODBIORCZY ZE STANAMI WODOMIERZY
Adres, do którego dostarczana jest woda i/lub odprowadzane są ścieki
…………………………………………………………………….……………...……………................................................................
PRZEKAZUJĄCY
…………………………………………………………………………….…………..
(nazwa odbiorcy)

……………………………………………………………………………..…………..
…………………………………………………………………………..……………..
(adres do korespondencji)

Nr telefonu ……………………………………………………………………….
PRZEJMUJĄCY
……………………………………………………………………………………..…..
(nazwa odbiorcy)

……………………………………………………………………………………..…..
…………………………………………………………………………………..……..
(adres do korespondencji)

Nr telefonu ………………………………………………………………………..
W dniu …………………………………… Przekazujący oraz Przejmujący dokonali odczytów niżej wskazanych
wodomierzy:
Wodomierz nr ………………………………………….. stan ……………………..m3
Wodomierz nr ………………………………………….. stan ……………………..m3
Wodomierz nr ………………………………………….. stan ……………………..m3
Przekazujący oraz Przejmujący zgodnie ustalili, iż:


stany wodomierzy będą stanowiły podstawę końcowego rozliczenia dotychczasowego Odbiorcy
oraz stan początkowy nowego Odbiorcy,



niniejszy protokół wraz z wnioskiem o zawarcie i/lub rozwiązanie umowy na dostarczanie wody
i/lub odprowadzanie ścieków będzie niezwłocznie przekazany do PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.

……………………………………………………………….
(Podpis przekazującego)

………………………………………………………………..
(Podpis Przejmującego)

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) informuję, iż:
1)Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.
z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Kosynierów Gdyńskich 47, zwane dalej Administratorem. 2) Kontakt z Inspektorem Ochrony
Danych: odtj.reszel@gmail.com 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy, której Pani/Pan jest stroną (na podstawie art. 6 ust. 1
lit. B RODO), 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 przez okres trwania umowy, a po tym czasie mogą być przetwarzane do czasu przedawnienia ewentualnych
roszczeń, 6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody. 7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego, 8) podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy.

