
                                                                                              Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych 

                                                                                           "EKOWOD" Sp. z o.o.                       

                                                                                    ul. Mariańska 2, 46-100 Namysłów 

 

Prosimy wypełniać pismem drukowanym 

 

Dane Odbiorcy usług: 

…..................................................................                 
imię i nazwisko/ nazwa firmy 
 

…............................................................ 
NIP* 
 

…............................................................ 
PESEL 
 

…............................................................ 
adres nieruchomości 

 

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

…............................................................ 
nr telefonu  
 

WNIOSEK 

na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie wywozu odpadów komunalnych 

 

● segregowanych   -  □ 

● niesegregowanych  -  □ 

● nieruchomość niezamieszkała  

 w Gminie                          -  ……...………............................................................ 

● adres nieruchomości   -  …............................................................................... 

● charakter nieruchomości -  ............................................................................ 
       (np. rodzaj prowadzonej działalności) 

● wielkość pojemnika   -  ...................................................................................  
         (określona w litrach) 

 ● dzierżawa pojemnika  -  □                                        

                                                                                                                                                         

Oświadczenia i dokumenty do zawarcia umowy: 
1. Tytuł prawny do nieruchomości: ………………………………………..……  - □ 
            ( np.: własność, umowa najmu, dzierżawy, itp.) 

2.  Decyzja o nadaniu numeru NIP*      - □ 

3.  Zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacyjnego REGON*   - □   
4.  Aktualny odpis z Rejestru Przedsiębiorców KRS*     - □ 

5.  Zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej*    - □ 

 

Odbiorca usług oświadcza, że: 

● Podane wyżej dane są zgodne ze stanem faktycznym  na dzień złożenia wniosku. 

● Jednocześnie przyjmuje do wiadomości, że złożenie oświadczenia niezgodnego z prawdą może spowodować 

odpowiedzialność przewidzianą w przepisach prawa, w szczególności odpowiedzialność finansową, 

również osób trzecich wobec Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Sp. z o.o. 

 

 

 
 

 

 



 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. informuję, że: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Sp. z o.o. z siedzibą w 

Namysłowie (46-100) przy ul. Mariańskiej 2. 

2. Dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych osobowych w ZWiUK „EKOWOD” Sp. z o.o.: e-mail: sekretariat@ekowod.net,  tel. 

77/4105222 lub pisemnie na adres naszej siedziby. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na jednej z poniżej wymienionych podstaw: 

a) W celu wypełnienia obowiązku prawnego tj. ustawa z zakresu rachunkowości (art 6 ust 1 lit. c RODO), 

b) W celu realizacji umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, 

przed zawarciem umowy (art. 6 ust 1 lit. b RODO), 

c) W celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu ZWiUK „EKOWOD” Sp. z o.o., który polega na ustaleniu i ewentualnym dochodzeniu 

roszczeń (art 6 ust 1 lit. f RODO), 

d) Na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych do celu dla jakiego zgoda została wyrażona (art 6 ust 1 lit. a RODO) 

4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wymaganych przez ZWiUK „EKOWOD” Sp. z o.o. w celu zawarcia i realizacji umowy jest 

dobrowolne  ale konieczne do  zawarcia i realizacji umowy. 

5. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu. 

6. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: dostawca systemu informatycznego, banki w zakresie realizacji płatności, organy 

uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa. 

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane: do czasu wypełnienia obowiązku prawnego ZWiUK „EKOWOD” Sp. z o.o./ do czasu 

realizacji umowy/do czasu realizacji prawnie uzasadnionego interesu ZWiUK „EKOWOD” Sp. z o.o./do czasu cofnięcia zgody. 

9. Posiada Pani/Pan  prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do 

przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. 

10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących 

Pani/Pana narusza przepisy RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r.** 

 

Zgodnie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., wyrażam zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku przez Zakład wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Sp. z o.o. 

w Namysłowie dla celów wynikających z jego realizacji.** 

 

 

 

………………………………                                                ………......................................................................... 
   Data przyjęcia wniosku                                                         (czytelny podpis wnioskodawcy/ów i/lub pieczątka)      

       

 

Zweryfikowano dane zawarte we wniosku na podstawie przedłożonych dokumentów 

Umowę wpisano do ewidencji pod nr ………….................... Nr płatnika …………........ Nr posesji ……………. 

Data wprowadzenia do ewidencji …………….……………. 

 

Podpis pracownika ………………………………..………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□ zakreślić właściwą odpowiedź  

* dotyczy podmiotu gospodarczego                                                                                                                                                                         

**dotyczy osób, w stosunku do których mają zastosowanie przepisy ustawy o ochronie danych osobowych 


