Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie
w wodę i/lub
odprowadzanie ścieków

Data:
Nr umowy ........../…...../……./……..

„WODOCIĄGI NIEPOŁOMICE” sp. z o.o.
ul. Droga Królewska 27
32-005 Niepołomice
tel. (12) 281-16-61, tel./fax (12) 281-24-23
KRS 0000340804, NIP 6832044382, Regon: 121018294

CZĘŚĆ I – DANE ODBIORCY USŁUG – OSOBY FIZYCZNE /ODBIORCY INSTYTUCJONALNI*
Wnoszę o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków dla nieruchomości
zlokalizowanej (adres punktu poboru wody/zrzutu ścieków):
……………………….……………………………………………………………………………………..................
Imię i nazwisko/Nazwa jednostki: ………………………………………………………………................................
………………………………………………………………………………………………………………………....
Zamieszkała/y / Adres głównej siedziby firmy:...........................................................................................................
………………………………………………………………........................................................................................
Adres do korespondencji:...............................................................................................................................................
PESEL/NIP.................................................................... REGON................................................................................
KRS…………………………………………………………………………………………………………………….
Telefon kontaktowy:.......................................................................................................................................................
E-MAIL………………………………………………………………………………………………………………..

CZĘŚĆ II – ZAKRES UMOWY
Rodzaj świadczenia* :
□ dostawa wody i odbiór ścieków
□ tylko dostawa wody
□ tylko odbiór ścieków

CZĘŚĆ III – STAN PRZEKAZANIA
Numer wodomierza ............................................................... stan ............................................................................m³

CZĘŚĆ IV– OŚWIADCZENIA I WYMAGANE DOKUMENTY
Tytuł prawny do nieruchomości *: właściciel / współwłaściciel / najemca / inny ..............................................................
Nr Księgi wieczystej/ Nr Aktu Własności* ……………………………………………………………..…………………
Inny dokument potwierdzający własność/użytkowanie………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………………………………….………………………
Wnioskodawca oświadcza, że :
1. Działa za zgodą i wiedzą współwłaścicieli.
2. Podane wyżej dane są zgodne ze stanem faktycznym na dzień złożenia wniosku.
Dokumenty wymagane do zawarcia umowy
1. Wniosek o zawarcie umowy.
2. Akt notarialny do wglądu, bądź inny dokument z którego wynika prawo Wnioskodawcy do nieruchomości.
3. Pełnomocnictwo (jeśli umowę zawiera przedstawiciel właściciela).
4. Odpis z KRS lub Wypis z ewidencji działalności gospodarczej / NIP.
5. Protokół odbioru technicznego przyłącza lub dokument potwierdzający poprawność wykonania przyłącza.
6. Inne ……………………………………………………………………………………………………………………
Dane osoby zgłaszającej / upoważnionej do podpisania umowy*
Imię i nazwisko .......................................................................................................................................................................................
Adres zamieszkania..................................................................................................................................................................................
Telefon kontaktowy .......................................................................................................... .......................................................................

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych wyżej danych osobowych zgodnie z treścią 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).
INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka „WODOCIĄGI NIEPOŁOMICE” sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Droga
Królewska 27, w Niepołomicach. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Julia Szablowska – biuro@personal-data.pl. Dane
będą przetwarzane w celu:
- umożliwienia zawarcia i wykonania łączącej nas umowy;
- ustalenia, dochodzenia, egzekwowania, obrony lub ochrony roszczeń lub praw związanych z wykonywaniem umowy, stanowiący
nasz prawnie uzasadniony interes;
na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody. Dane osobowe będą udostępniane upoważnionym przez Panią/Pana odbiorcom
oraz podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej. Dane będą przetwarzane przez okres wykonywania umowy oraz przez okres konieczny w celu ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczeń lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na obowiązek
przechowania danych wynikających z przepisów prawa lub inne ważne względy interesu publicznego. Wycofanie zgody będzie
możliwe w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej cofnięciem. Ma Pani/Pan prawo do żądania: dostępu do swoich danych osobowych, kopii przetwarzanych danych, sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
osobowych, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych. Dane nie będą wykorzystywane
do zautomatyzowanego podejmowania decyzji lub profilowania. Niewyrażenie zgody będzie równoznaczne z niemożnością
świadczenia usługi.

..............................................
Data i podpis Wnioskodawcy
*właściwe zaznaczyć, (podkreślić)

