Wnioskodawca
……………………………....................
Imię i nazwisko, nazwa firmy

……………………………....................
Adres, kod pocztowy

Sonina, dnia…………….……………………….

ZAKŁAD
GOSPODARKI KOMUNALNEJ
GMINY ŁAŃCUT SP. Z O.O.
Z/S W SONINIE
Sonina 251B

…………………………………………..

37-100 Łańcut

Adres e-mail 3)

……………………………....................
Telefon kontaktowy 3)

Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków
Zwracam się z prośbą o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków do
nieruchomości w miejscowości …………………………………………………………………………..
nr. …………………………………………………………………………………………………………
Stan wodomierza na dzień przejęcia nieruchomości:
(proszę zaznaczyć właściwy kwadrat):

□
□

głównego nr .............................................................. stan ........................................... m3
podlicznika na cele rozliczania wody bezpowrotnie zużytej:
nr .................................................................... stan .......................m3

W załączeniu przekazuję (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat):

□ dokument

potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (odpis
notarialnego/odpis z KW/ postanowienie sądowe / inny dokument)

z

aktu

□ aktualny wypis z właściwego rejestru (spółki – KRS / spółdzielni / zaświadczenia o działalności
gospodarczej / inny dokument)*

□ NIP * □ REGON *
□ protokół zdawczo – odbiorczy ze stanem wodomierza/-y
□ pełnomocnictwo do zawarcia umowy
Proszę o przesyłanie korespondencji oraz faktur VAT na adres:
.............................................................................................................................................................................................................................................

………................................................. …
(Czytelny

podpis

wnioskodawcy)

Klauzula informacyjna w sprawie ochrony danych osobowych
Zgodnie z art. 13. ustęp 1 i 2 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwane dalej RODO:
1.

Administratorem danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Łańcut sp. z o. o z siedzibą
w Soninie, 37-100 Łańcut, Sonina 251B

2.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych ZGK możliwy jest za pomocą adresu e-mail:
iodpaweldzien@gmail.com
Dane osobowe Wnioskodawcy przetwarzane są przez Administratora wyłącznie:
a. w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy oraz jej realizacji na podstawie art. 6 ust. 1 pkt
b RODO,
b. w celu wykonania określonych prawnie obowiązków i zadań realizowanych dla dobra publicznego,
w szczególności wynikających z ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. z 2018r., poz. 1152 z późn. zm.), a także
związanych
z rozpatrywaniem reklamacji Wnioskodawcy,
c. w pozostałych celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą Administratora, w tym
w celu dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzenia działalności oraz do wypełnienia prawnie
usprawiedliwionych celów Administratora w tym realizacji żądań uprawnionych organów i służb
(w takiej sytuacji Administrator danych zawsze weryfikuje legalność żądania służb i organów
dotyczących udostępniania danych osobowych Wnioskodawcy),
Podanie adresu e-mail i numeru telefonu jest dobrowolne, lecz ich podanie ułatwi Administratorowi kontakt
z Wnioskodawcą w celu zawarcia i realizacji przedmiotowej umowy. Wskazane w niniejszym ustępie dane nie
będą wykorzystane w innych celach, niż zawarcie i realizacja umowy której dotyczy niniejszy wniosek. Zgoda
na przetwarzanie adresu e-mail oraz numeru telefonu może być w każdej chwili wycofana poprzez złożenie
pisemnego wniosku do Administratora.
Podanie pozostałych danych osobowych wskazanych we wniosku jest dobrowolne lecz niezbędne do zawarcia
przedmiotowej umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie w celu weryfikacji tożsamości Wnioskodawcy
oraz możliwości zawarcia w/w umowy
Dane osobowe Wnioskodawcy będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz po jej zakończeniu w celu
wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze oraz na czas zgodny z obowiązującymi
przepisami.
Wnioskodawca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, a także prawo do ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Wnioskodawca może skorzystać ze wskazanych uprawnień za
pośrednictwem korespondencji e-mail lub listownej.
Wnioskodawca ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Na podstawie obowiązujących przepisów (w tym RODO) Administrator może przekazać dane osobowe
Wnioskodawcy innym podmiotom współpracującym i świadczącym usługi na rzecz Administratora, które są
niezbędne do realizacji umowy z Wnioskodawcą (m.in. wymiana wodomierzy, utrzymanie systemów
informatycznych, obsługa rachunkowo- księgowa). W takim przypadku Administrator wymaga od podmiotów
współpracujących zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz wykorzystania ich jedynie do
realizacji usług związanych ze świadczeniem usług przez Administratora.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

……………………………………
(Czytelny podpis wnioskodawcy)

