Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych
„EKOWOD” Sp. z o. o.
ul. Mariańska 2, 46-100 Namysłów

Prosimy wypełniać pismem drukowanym
WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY NA:
1. zaopatrzenie w wodę

□

2. odprowadzanie ścieków

□

dostarczanej do nieruchomości/obiektu/lokalu:
.................................................................................................................................................................................................................................................
(Miejscowość, kod pocztowy, ulica, nr posesji, nr działki)

 Budynek jednorodzinny □
●
Budynek wielolokalowy
□
z tytułu:
● budowy nowego przyłącza
□
● zmiany właściciela nieruchomości
□
● zabudowy wodomierza dodatkowego do rozliczania wody bezpowrotnie zużytej
□
Miejsce zainstalowania wodomierza:
- .....................................................................................................................................................
(np. studnia wodomierzowa/ budynek gospodarczy/ budynek mieszkalny)

Dane Wnioskodawcy
1. Imię i nazwisko lub nazwa firmy..........................................................................................................................

2. Adres korespondencyjny: .....................................................................................................................................
3.

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

4.

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

5.

Telefon ..................................................................................................................................................................

Dane Pełnomocnika
1. Imię i nazwisko …………………........................................................................................................................

2. Adres korespondencyjny: ....................................................................................................................................
3. PESEL/NIP* ..........................................................................................................................................................
4. Telefon .................................................................................................................................................................
● Oświadczenia i zakres świadczonych usług
Oświadczam, że do korzystania z nieruchomości wymienionej powyżej posiadam tytuł prawny wynikający z:
prawa własności - □
prawa współwłasności - □
umowy dzierżawy/najmu/użyczenia - □
inne:....................................................................................................................................................................................
Cel wykorzystywania wody:
● Bytowe
□
□
● Przemysłowe
● Pozostałe
□
● Przemysł spożywczy □
Rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej* .............................................................................................................
System odprowadzania ścieków:
● zbiornik bezodpływowy
□
● wpięty do sieci kanalizacyjnej Zakładu

● przydomowa oczyszczalnia
□

Rodzaj ścieków odprowadzanych do sieci kanalizacyjnej:
● Bytowe
□
● Komunalne
● Przemysłowe
□

-

-

□

□

Pozwolenie wodno-prawne*
Oświadczam, że firma: ………………………………….......................................................................................
jest zobowiązana / nie jest zobowiązana posiadać pozwolenie wodno-prawne.
Sposób rozliczania ilości odprowadzanych ścieków:
● według wskazań wodomierza głównego - ilość ścieków równa ilości pobranej wody
□
● według wskazań urządzenia pomiarowego
□
● według wskazań wodomierza głównego z uwzględnieniem ilości bezpowrotnie zużytej
wody ustalonej na podstawie wodomierza dodatkowego
□

● Oświadczenia i dokumenty do zawarcia umowy:
1. Odpis z księgi wieczystej nr ………………………………………………………..…
(lub inny dokument stwierdzający prawo odbiorcy usług do nieruchomości – wpisać jaki)
Pełnomocnictwo (jeżeli umowę zawiera pełnomocnik właściciela)

2.
3. Protokół zdawczo-odbiorczy ze stanem wodomierza
4. Decyzja o nadaniu numeru NIP*
5. Odpis z właściwego rejestru/wypis z ewidencji działalności gospodarczej*
6. Inne załączone dokumenty:............................................................................................

-

□

-

□
□

-

□
□

Odbiorca usług oświadcza, że:
● zapoznał się z regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz obowiązującą taryfą za zbiorowe zaopatrzenie w
wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków i przyjmuje do wiadomości i stosowania,
● zobowiązuje się do okazania na żądanie Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Sp. z o.o. dokumentu
potwierdzającego posiadanie tytułu prawnego do korzystania z nieruchomości/obiektu/lokalu.
● działa za zgodą i wiedzą współwłaścicieli,
● podane wyżej dane są zgodne ze stanem faktycznym na dzień złożenia wniosku,
● został poinformowany, iż do rozstrzygania sporów między Zakładem Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Sp. z o.o.
powołany jest Organ regulacyjny Dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie.
● 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.
KLAUZULA INFORMACYJNA
1. Administrator danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” sp. z o.o. z siedzibą w
Namysłowie, ul. Mariańska 2, 46-100 Namysłów, NIP: 7521328416 (dalej jako: „Administrator”). Można kontaktować się z
Administratorem oraz wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych na ww. adres siedziby Administratora lub pod adresem e-mail:
iod@ekowod.eu.
2. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:
1. wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z przepisów prawnych,
2. w celu realizacji umowy, której stroną jest Pani/Pan lub w celu podjęcia działań na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem
umowy, w tym w celu nawiązania kontaktu i przekazania informacji,
3. w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, który polega na ustaleniu i ewentualnym dochodzeniu
roszczeń, ochronie praw Administratora,
4. na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych do celu dla jakiego zgoda została wyrażona.
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
 art. 6 ust. 1 lit. c) 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119,
str. 1) – dalej: „RODO” – w zakresie punktu 1 powyżej,
 art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – w zakresie punktu 2 powyżej,
 art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w zakresie punktu 3 powyżej,
 art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – w zakresie punktu 4 powyżej.
3. Okres przechowywania danych osobowych
Administrator będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe odpowiednio do czasu wypełnienia obowiązku prawnego, do czasu
realizacji umowy, do czasu podjęcia działań na Pani/Pana żądanie, do czasu realizacji prawnie uzasadnionego interesu
Administratora, do czasu cofnięcia zgody.
4. Odbiorcy danych
Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa (np. bankom realizującym
płatności, operatorowi pocztowemu) oraz podmiotom, którym powierzymy przetwarzanie danych osobowych na podstawie umowy
(np. podmiotom świadczącym usługi informatyczne, usługi prawne).
5. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie
Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu lub innemu rodzajowi zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
6. Obowiązek podania danych
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i realizacji umowy.
7. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
a. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
b. prawo dostępu do danych osobowych,
c. prawo żądania sprostowania danych osobowych,
d. prawo żądania usunięcia danych osobowych,
e. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

f.
g.

prawo żądania przeniesienia danych osobowych,
prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach
kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora.
Aby skorzystać z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem lub wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych
(dane kontaktowe w punkcie 1 powyżej).
Prawo wycofania zgody
W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie
danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres
siedziby lub adres e-mail podany w punkcie 1 powyżej.
Prawo wniesienia skargi do organu
Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193
Warszawa).

……….……. ……...................
(Data złożenia wniosku)

……………………………………………………………………
(Czytelny podpis wnioskodawcy/pełnomocnika)

Zweryfikowano dane zawarte we wniosku na podstawie przedłożonych dokumentów

Wprowadzono do ewidencji pod nr …………………..…….. Nr płatnika ………….................

Nr posesji …………….

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

…….…………………………………………………………………..
(Podpis pracownika)
zakreślić właściwą odpowiedź
* dotyczy podmiotu gospodarczego

