WNIOSEK O WYKONANIE PŁATNEJ/ NIEODPŁATNEJ USŁUGI

UWAGA: NALEŻY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI

Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych
„EKOWOD” Sp. z o. o.
ul. Mariańska 2
46 – 100 Namysłów
Wnioskodawca:
Imię i nazwisko/nazwa firmy:

NIP (dot. firm):

Numer telefonu:

Adres:

Właściciel nieruchomości:
Imię i nazwisko/nazwa firmy:

NIP (dot. firm):

Numer telefonu:

Adres:

WNIOSEK
O wykonanie płatnej / nieodpłatnej usługi polegającej na:
…............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Informacje dodatkowe:
…............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

a) Zawarta stała umowa na świadczenie usług:
TAK
NIE

b) Nieuregulowane płatności:
TAK
NIE

Zaliczkę w wysokości ……………………... należy wpłacić na rachunek bankowy ZWiUK
„EKOWOD” Sp. z o.o. Bank Spółdzielczy 96 8890 0001 0028 4093 2000 0001.
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) informujemy, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych
zawartych we wniosku jest Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Sp. z o. o. z siedzibą w Namysłowie (46-100), ul. Mariańska 2, Pani Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu
realizacji umowy wynikającej z przedmiotowego wniosku. Posiada Pani Pan prawo dostępu do treści tych danych oraz ich przetwarzania. Dane będą udostępniane jedynie uprawnionym podmiotom w
okolicznościach przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Sp. z o. o. z siedzibą w Namysłowie (ul. Mariańska 2), 46-100 Namysłów, zarejestrowaną w Rejestrze
Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 33145, NIP: 752-13-28-416, REGON: 531 622 986) moich danych osobowych zawartych we wniosku
(zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych -tj. Dz. U. Z 2014 r., poz. 1182 ze zm.). Przyjmuję do wiadomości, że mam prawo żądania informacji o zakresie przetwarzania
moich danych osobowych prawo do treści tych danych, ich zmiany, uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania w sytuacji, gdy są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe. Mam również prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w wymienionym celu. Oświadczam, że zapoznałem(am) się z powyższą informacją.

….............….......................
(podpis)

