
       Data wpływu/dekretacja

WNIOSEK o zawarcie umowy / zmianę umowy o*):

            □  zaopatrzenie w wodę                                                                             □  odprowadzanie ścieków

W związku z (podać powód zmiany)…………………………………………..………………………………………………...…….

Dotyczy posesji w……………………………………………...……...przy ul……….………..……………..………….nr………….

działka nr ew. …………...…….. .

Odbiorca oświadcza że:

1. Posesja podłączona jest  do miejskiej sieci wodociągowej  *):          □ nie                 □ tak:   

Nr fabryczny wodomierza głównego  ……………………………….   Stan wodomierza głównego.......................... m3 na dzień…………….……

2.  Posesja posiada podlicznik wody   *):  □ nie                 □ tak:

Nr fabryczny podlicznika  ……………………….………….   Stan podlicznika .............……............. m3 na dzień………………...……

3.  Woda będzie pobierana na cele*): 

□ gospodarstwa domowego,                  □ działalności gospodarczej,  □  produkcyjne,        □ p.poż., □ podlewania terenów zielonych,            

□ przemysłu,                                           □ budowlane,  □ inne (jakie?) ………………………………

Rodzaj działalności gospodarczej………………………………………………………………………………………………............................... .

4. Posiada własne ujęcie(a) wody (studnia głębinowa) *):   □ tak :  pobór m3/m-c ………....……         □ nie

5. Ścieki z posesji odprowadzane są*):     □ nie              □ tak - do:

 □  miejskiej kanalizacji sanitarnej  □  zbiornika bezodpływowego – szamba  □ przydomowej oczyszczalni ścieków                   

6. Nieruchomość stanowi*  )  :     □ działka niezabudowana;       budynek:   □ zamieszkany,    □ w budowie,       □ inne…………………...........

7. Rozlicznie na podstawie  *):    □ wodomierza; miejsce lokalizacji wodomierza*): □ studzienka wodomierzowa  □ budynek ……..……
(rodzaj pomieszczenia)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

           □ ryczałtu ....................................... m3/m-c, ilość osób zamieszkałych…………………………….……….

Wnioskodawca(cy)

……………………………………
imię nazwisko / nazwa przedsiębiorstwa

……………………………………
adres zameldowania

……………………………………
adres do korespondencji

……………………………………
adres nieruchomości z wodomierzem

……………………………………
PESEL* / NIP*

……………………………………
tel. kontaktowy

……………………………………
imię nazwisko poprzedniego właściciela

…………………………………….
adres  

Zaklików  dn. ……………20……..… r.

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. 
ul. Targowa 2, 37-470 Zaklików

tel. 15 8738405



………………………………….
Czytelny podpis przedstawiciela  GZK Sp. z o.o. przyjmującego

wniosek

…………………………………
Data

8. Oświadczam, że jestem:    □  właścicielem      □  współwłaścicielem       □ dzierżawcą          □ najemcą             □ użytkownikiem

  □  zarządcą              □ inne

9. Dokumenty załączone do wniosku*):  □ odpis księgi wieczystej nr…………………………..………………………………………...

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

 □ inny dokument, z którego wynika tytuł prawny Odbiorcy Usług do korzystania z nieruchomości……………………………………………….

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

 □ pełnomocnictwo □ protokół zdawczo- odbiorczy □ REGON □ KRS □ NIP

 Inne……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

10. Umowę chcę (chcemy) zawrzeć*):  □ na czas nieokreślony; □ na czas  określony*);    □  od ………………….…..  do  …………….

……….…

        □  do dnia końcowego odbioru przyłącza wod. i/lub kan.

11. Dane personalne zawierających umowę: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
imię i nazwisko, PESEL, adres zameldowania

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
imię i nazwisko, PESEL, adres zameldowania

*) zakreślić właściwe

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Informujemy,  że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego 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 (RODO), informuję, iż:

1. Administratorem Pana/ Pani danych osobowych jest GZK Sp. z o.o. w Zaklikowie  przy ul. Targowej 2, 37-470 Zaklików.
2. Inspektorem Ochrony Danych jest: Mateusz Siembab, tel. 733 337 421, email: mateusz.siembab@hebenpolska.pl
3. Pana/ Pani dane osobowe są przetwarzane przez GZK Sp.  z o.o. w celu zawarcia i wykonania zawartej umowy na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b RODO.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy wynikający z rozliczenia zawartej
umowy oraz w celach rachunkowych, na podstawie  przepisów  o  rachunkowości,  przez  okres  5  lat  od  początku  roku  następującego  po  roku  obrotowym,  
w którym operacje, transakcje lub postępowanie związane z zawartą umową zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione lub do czasu cofnięcia  przez
Panią/Pana zgody.
5. Zależnie od zakresu zbieranych danych, odbiorcami powierzonych danych mogą być: organy administracji państwowej  i  samorządowej  (w  zakresie  wynikającym  z
przepisów prawa),dostawcy usług informatycznych (w zakresie  niezbędnym do zapewnienia  obsługi  informatycznej  Administratora  danych),  inne  podmioty  realizujące  usługę
końcową (w zakresie wynikającym z zawartych z Administratorem danych umów, porozumień lub innych narzędzi prawnych). Dane osobowe będą przekazywane innym odbiorcom
wyłącznie w przypadku wystąpienia obowiązku prawnego.
6. Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych do państw trzecich lub organizacji  międzynarodowych.
7. Administrator danych dokłada wszelkich starań, aby dane osobowe były odpowiednio i właściwie zabezpieczone.
8.Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania sprostowania, usunięcia (o ile nie zakłóca to obowiązujących przepisów prawa), ograniczenia
przetwarzania ,przenoszenia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych.
9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy.
10. W dowolnym momencie ma Pan/Pani prawo cofnąć udzieloną zgodę, co pozostanie jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem.
11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

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

…………………………

………………………...


