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Pełnomocnik

Wnioskodawca (Właściciel /współwłaściciel/ Inwestor)








………………………………………………
………………………………………………

imię i nazwisko / firma

imię i nazwisko / firma

………………………………………………
………………………………………………

adres zameldowania/siedziby + kod pocztowy

adres zameldowania/siedziby + kod pocztowy

………………………………………………

nr telefonu

nr telefonu

( PESEL/ NIP )

Adres do doręczania faktur i korespondencji :

……………………………………………………………………………………….………………………
ulica, miejscowość, kod pocztowy
ADNOTACJE URZĘDOWE
Numer wątku :

………………. / 20…..

l.dz ./ data wpływu

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
ul. Radziszowska 11 , 32- 050 Skawina
Dekretacja :

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O ZAOPATRZENIU W WODĘ
I/LUB ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW
CZĘŚĆ I – DANE ODBIORCY USŁUG – OSOBY FIZYCZNE
Wnoszę o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków dla nieruchomości zlokalizowanej
w miejscowości ….........................................................................ulica ...........................................................................................
numer ……….......…... na .................................................................................................................................................................
(imię i nazwisko)

zamieszkała(y)………………….......................................................................................................................................................
(miejscowość, ulica, numer budynku , lokalu)

telefon .......................................................
CZĘŚĆ II – DANE ODBIORCY USŁUG – ODBIORCY INSTYTUCJONALNI (działalność gospodarcza)
Wnoszę o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków dla nieruchomości zlokalizowanej
w miejscowości ….....................................................................ulica .............................................................. numer ……….…...
na (pełna nazwa firmy) ............................................................................................................................. .............................................
............................................................................................................................................................................................................
NIP ............................................................ KRS ...................................................................
osoba(y) upoważniona(e) do podpisania umowy : ….......................................................................................................................
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CZĘŚĆ III – ZAKRES UMOWY
Woda pobierana na cele:

 gospodarstwa domowego
 przemysłu

 inne ……………………….……………...

 budowy
 handlowo-usługowe

Rodzaj odprowadzanych ścieków:

 bytowe (ścieki z budynków przeznaczonych na pobyt ludzi, osiedli mieszkaniowych i terenów usługowych, powstające w szczególności w wyniku ludzkiego metabolizmu
oraz funkcjonowania gospodarstw domowych)

 przemysłowe (ścieki odprowadzane z nieruchomości, na których prowadzi się działalność produkcyjną, handlowo-usługową lub inną działalność gospodarczą, nie
będące ściekami bytowymi lub wodami opadowymi)

 nieruchomość jest wyposażona w bezodpływowy zbiornik nieczystości ciekłych (szambo)/przydomową
oczyszczalnię ścieków
CZĘŚĆ IV – STAN PRZEKAZANIA (wypełnić w przypadku zmiany Odbiorcy Usług )
Numer wodomierza



Stan przekazania :
 stan ciągły (zaznaczyć gdy nowy Odbiorca przejmuje nieruchomość bez protokołu zdawczo-odbiorczego)
 protokół zdawczo - odbiorczy z dnia ...................................................
Nieruchomość nabyta w drodze:
 kupna-sprzedaży/najmu/dzierżawy

spadku

 darowizny

 inne….....................………………..

CZĘŚĆ V– OŚWIADCZENIA I WYMAGANE DOKUMENTY
Odbiorca Usług oświadcza, że: (zaznaczyć właściwe )
jest właścicielem nieruchomości

jest dzierżawcą nieruchomości

jest współwłaścicielem nieruchomości

inne ……………………………………………………………………

jest najemcą nieruchomości
Wnioskodawca oświadcza, że :
1. Działa za zgodą i wiedzą współwłaścicieli.
2. Podane wyżej dane są zgodne ze stanem faktycznym na dzień złożenia wniosku.
3. W przypadku zaległości zobowiązuje się do ich uregulowania.
4. Zobowiązuje się do podpisania z ZWiK Sp. z o.o. umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków w terminie
14 dni od daty powiadomienia przez pracownika Przedsiębiorstwa (pisemnego lub telefonicznego) o jej przygotowaniu.
Dokumenty wymagane do wniosku w celu zawarcia umowy
1. Odpis z księgi wieczystej (bądź inny dokument z którego wynika prawo Wnioskodawcy do nieruchomości).
2. Pełnomocnictwo ( jeśli umowę zawiera przedstawiciel właściciela).
3. Odpis z KRS lub wydruk z CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej)
4. Protokół zdawczo – odbiorczy
5. Inne załączone dokumenty .............................................................................................. ...............................
Dane osoby upoważnionej do podpisania umowy :
( wypełnić w przypadku ustanowienia pełnomocnika do podpisania umowy )
Imię i nazwisko ............................................................................................................. .....................................
adres zamieszkania .............................................................................................................................................
_________________
 właściwe zaznaczyć
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Informacje o przetwarzaniu danych osobowych dla wnioskodawcy w sprawie zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków.
Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanym dalej „RODO”, informuje się, co następuje.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Skawinie
(zwany dalej ZWiK Sp. z o.o.), ul. Radziszowska 11, KRS Nr 0000296154, telefon nr (12)276-12-89, adres e-mail biuro@zwik.skawina.pl, fax nr (12) 27621-65
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych w ZWiK Sp. z o.o : adres e-mail iod@zwik.skawina.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w celu zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie
ścieków.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej w celach, które wynikają z obowiązującego prawa oraz inne podmioty, które
na podstawie umów zawartych z administratorem danych osobowych – ZWiK Sp. z o.o. przetwarzają dane osobowe.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres jaki jest niezbędny do realizacji celu określonego w punkcie 3, a po tym czasie przez taki okres
jak dla przechowywania danych osobowych w celu wykonania zawartej umowy o zaopatrzenie i odprowadzenie ścieków.
6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
1) prawo dostępu do danych osobowych;
2) prawo sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
3) prawo usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
a) dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
b) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
c) osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej
przetwarzania danych,
d) dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
e) dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
4) prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
a) osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
b) przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
c) administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora
są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
5) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
a) zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie
publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez administratora,
b) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z
wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą,
wymagające ochrony danych osobowych.
7. Ponieważ przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo cofnąć zgodę w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. W przypadku uznania, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są z naruszeniem RODO przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa
Urzędu – Urząd Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, a ich podanie jest
dobrowolne. Niepodanie danych osobowych powoduje brak możliwości zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.
10. Decyzje w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, ani profilowane.

Skawina , dn . ......................20 ...... r.

……………...........................................................................
Czytelny podpis Wnioskodawcy/Pełnomocnika
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