ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
W BIAŁEJ NIŻNEJ
– GMINA GRYBÓW –
Biała Niżna 431, 33 -330 Grybów

e-mail: zwik@gminagrybow.pl
https: //zwik.gminagrybow.pl

…………………………………………………………............

………………………………

(imię i nazwisko (firma)

(miejscowość i data)

………………………………………………………………….
(adres)
………………………………………………………………….
(adres do korespondencji)
………………………………………………………………….
(telefon: komórkowy, stacjonarny) - nieobowiązkowe
………………………………………………………………….
(adres e-mail) – nieobowiązkowe

Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/ lub odprowadzanie ścieków
Ja niżej podpisany/a ..................................................................................................................................................
( Imię i Nazwisko)
Zamieszkały/a ............................................................................................................................................................
PESEL/NIP .....................................................................
Proszę o zawarcie umowy na:
□ Dostawę wody

□ Odbiór ścieków

Od dnia ………………………………

Z nieruchomości położonej na działce nr ………………. w miejscowości ……………………………………….
Lokalizacja wodomierza :

□ Studnia wodomierzowa

□ Budynek

Oświadczam, że posiadam tytuł prawny do nieruchomości i jest to:
□ własność

□ współwłasność

□ dzierżawa

□ użytkowanie wieczyste

□ najem

□ inne ………………………………..

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

I. Klauzula informacyjna administratora danych osobowych:
Administratorem danych osobowych jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Białej Niżnej (dalej: ZWiK) Biała Niżna 431,
33 – 330 Grybów. .........................................................................................
Wnioskodawca może kontaktować się listownie na adres Biała Niżna 431, 33 – 330 Grybów, mailowo na adres:
zwik@gminagrybow.pl , telefonicznie pod numerem 18/262 21 23 lub z powołanym inspektorem ochrony danych jola.gruca23@gazeta.pl.
Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zawarta z nami umowa o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków (Art. 6
ust. 1 lit. b) RODO).......................................................................................
Dane osobowe Odbiorcy usług, ZWiK może przekazywać: ...........
● osobom upoważnionym przez ZWiK -pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje
obowiązki,
●podmiotom
przetwarzającym
którym
zlecimy
czynności
wymagające
przetwarzania
danych
●innym odbiorcom - np. kurierom, ubezpieczycielom, kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym, obowiązujących przepisów mogą
żądać przekazania danych. ............................................................................
Dane osobowe będziemy przetwarzać w okresie wykonywania umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków.
Odbiorca usług ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Odbiorca usług ma prawo wnieść skargę
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Sekretariat
tel.: 18 262 21 23
tel.: 18 262 24 59

Dział techniczny

Księgowość

Rozliczenia/Kadry

w. 211, 212

w. 215

w. 216

