DSA 1_01_2020
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Czechowicach-Dziedzicach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Czysta 5, 43-502 Czechowice-Dziedzice
tel. 32 215 37 17, e-mail: pwik@pwik.czechowice-dziedzice.pl

WNIOSEK
Dotyczący**: □ zawarcia i/lub □ przepisania punktu poboru wody

WNIOSKODAWCA:
imię i nazwisko/nazwa i adres siedziby firmy*:
adres zamontowania wodomierza: Czechowice-Dziedzice ul.
nr geod. działki

nr budynku

, dla której Sąd Rejonowy w prowadzi księgę wieczystą nr

adres do korespondencji:
PESEL*
tel. kontaktowy:

NIP*

KRS*

e- mail

Poprzedni wnioskodawca:

( wpisać w przypadku przepisania punktu poboru wody)

Wnoszę o zawarcie umowy na dostarczanie wody na cele**:

□ cele bytowe (mieszkaniowe, gospodarstwo domowe)
□ cele gospodarcze (w ramach prowadzonej działalność gospodarczej)
□cele pozostałe wymienić jakie:
Ścieki z nieruchomości odprowadzane są**:

□ do miejskiej kanalizacji sanitarnej będącej własnością PIM Sp. z o.o.
□ do kanalizacji sanitarnej będącej własnością
□ inne
Miejsce lokalizacji wodomierza głównego**: □ studzienka wodomierzowa

□ budynek

Rozliczenie od dnia

( wpisać w przypadku przepisania punktu poboru wody)

Budynek jest**: □ zamieszkany

□ w budowie

□ działka niezabudowana

□ inne

Powołując się na następujący dokument**:

□ odpis z księgi wieczystej z dnia
□ umowę sprzedaży z dnia
□ umowę dzierżawy/najmu/użyczenia z dnia
□ inne

□

wypis z rejestru gruntów z dnia

Repertorium nr

Oświadczam, że**:

□posiadam następujący tytuł prawny do w/w nieruchomości:
□ korzystam z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

.***

W załączeniu**:

□ odpis z księgi wieczystej
□ do wglądu dokument potwierdzający stan prawny nieruchomości:
□ pełnomocnictwa dla osób reprezentujących
□ protokół zdawczo-odbiorczy stanu wodomierza
□inne
* niepotrzebne skreślić (Pesel –osoby fizyczne - dana nie obowiązkowa, NIP – osoby prawne)
** zakreślić właściwe pole krzyżykiem
*** tytuł prawny np.: właściciel, współwłaściciel w części …., użytkownik wieczysty, dzierżawca, najemca, zarządca nieruchomości, użytkownik obiektu budowlanego

Oświadczam, że zapoznałem się z obowiązkiem informacyjnym dotyczącym przetwarzania danych osobowych przekazanym przez PWiK
w Czechowicach-Dziedzicach Sp. z o.o.

……………………………………………………….
Data i podpis osoby przyjmującej wniosek

....................................................................................
(data i czytelny podpis wnioskodawcy)

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Czechowicach-Dziedzicach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Czysta 5, 43-502 Czechowice-Dziedzice
tel. 32 215 37 17, e-mail: pwik@pwik.czechowice-dziedzice.pl

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w CzechowicachDziedzicach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach ul. Czysta 5.
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Czechowicach-Dziedzicach
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod adresem email odo@pwik.czechowice-dziedzice.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a) realizacji umowy lub w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
b) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
c) ustalenia,

dochodzenia,

egzekwowania,

obrony

lub

ochrony

roszczeń

lub

praw

związanych

z wykonywaniem umowy, stanowiących nasz prawnie uzasadniony interes - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na
podstawie przepisów prawa, podmioty którym na podstawie umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych.
5) Administrator będzie przechowywał Państwa dane 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 wynikający z przepisów prawa, lub inne ważne względy interesu publicznego.
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
7) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji
usługi.

