PWiK w Głogowie
sp. z o.o.

WNIOSEK
O ZAWARCIE UMOWY O ZAOPATRZENIE W WODĘ
LUB ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

ul. Łąkowa 52, 67-200 Głogów
tel. 076 834-21-31

FS-UMO-2019-v1

Prosimy o wypełnianie formularza DRUKOWANYMI LITERAMI
Wnioskodawca
Imię, nazwisko lub nazwa Wnioskodawcy

NIP / PESEL

Ulica, nr domu

Kod pocztowy, Miejscowość

Telefon kontaktowy

e-mail

Adres korespondencyjny (jeżeli jest inny niż wskazany powyżej)
Imię, nazwisko lub nazwa Wnioskodawcy

Ulica, nr domu

Kod pocztowy, Miejscowość

Zwracam się z prośbą o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę lub odbiór ścieków* z nieruchomości położonej
w

……………………………………………………

przy ul.

………………………………………………………………………………………………………………………………………..,

której jestem właścicielem*, współwłaścicielem*, najemcą*.
Oświadczam, że posiadam tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, co potwierdza:
Nr Księgi Wieczystej:

……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………….....

Nr Aktu notarialnego:

………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………….....

Umowa najmu/dzierżawy/użyczenia z dnia
Inny tytuł prawny

…………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………….....

………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….....

Oświadczam, że nie posiadam tytułu prawnego do nieruchomości, jestem jej użytkownikiem:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
(przyczyna braku tytułu prawnego)

Woda wykorzystywana będzie do celów:

Rodzaj odprowadzanych ścieków:



gospodarstwa domowego





prowadzonej działalności gospodarczej



kod PKD



bytowe

przemysłowe

………………………….……………………

rolniczych na potrzeby zaopatrzenia w wodę
ludzi i zwierząt gospodarskich, w zakresie niebędącym zwykłym korzystaniem z wód

Przewidywane średnie miesięczne zużycie wody wynosić będzie
Aktualny stan wodomierza głównego wynosi

……………………………………

……………………………………m3,

dodatkowego

m3.

……………………………………

m3.
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Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia 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 informujemy, iż:
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PWiK w Głogowie sp. z o.o., ul. Łąkowa 52, 67-200 Głogów.
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Jędrzej Bajer. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można
kontaktować się przez adres email: iod@pwik.glogow.pl lub telefonicznie: 533 80 70 40
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze jakim jest
realizacja przepisów ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
(Dz.U. z 2018 r. poz.1152, z późn. zm.).
W związku z przetwarzaniem danych w wyżej wymienionych celach, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione innym
odbiorcom. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych
na podstawie przepisów prawa lub podmioty biorące udział w realizacji umowy.
Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z przepisami prawa związanymi z celem przetwarzania
danych lub przez okres niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia
przetwarzania, oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych następuje, w celu zawarcia i/lub realizacji umowy z PWiK w Głogowie sp.
z o.o., podanie przez Panią/Pana danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak
konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i/lub realizacji umowy z PWiK w Głogowie sp. z o.o..

Data

Miejscowość

Czytelny podpis Wnioskodawcy

* niepotrzebne skreślić
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