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

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY
dostarczanie wody
odprowadzanie ścieków bytowych / przemysłowych*
ADRES DOSTARCZANIA WODY
/ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
IMIĘ I NAZWISKO / NAZWA

PESEL**/NIP
ADRES ZAMIESZKANIA

TELEFON **
ADRES KORESPONDENCYJNY
(wypełnić w przypadku gdy
adres jest inny niż
zamieszkania

1. Oświadczam, że posiadam tytuł prawny do ww. nieruchomości na podstawie:
Prawa własności Akt notarialny, Postanowienie Sądu, KW* nr……………………………….………………………………………..…………..
Umowa najmu/ deweloperska/dzierżawy* zawarta na czas nieokreślony / określony do*.……………………………….……………
Inny (podać jaki) …………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………..
Nie posiadam tytułu prawnego (uzasadnić podstawę do zawarcia umowy) ...…………………………..………………..…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………..
Ponadto oświadczam, że posiadam zgodę wszystkich współwłaścicieli nieruchomości do zawarcia umowy
TAK

NIE

2. Oświadczam, że pod ww. adresem woda wykorzystywana będzie na cele ………………………..….……….………w ilości ….……m3/m-c
3. Ilość osób zamieszkałych …………………..………..

Gorzów Wlkp. dnia ………………………………………..

……………………..………………………………………………….
(podpis wnioskodawcy)

*niepotrzebne skreślić
**pola nieobowiązkowe
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.

