Pęcław…………......................

...............................................
(imię i nazwisko)

...............................................
(ulica, nr domu)

...............................................
(miejscowość)
……………………………………..
(telefon)*
……………………………………..
(Adres e-mail)*

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.,
Pęcław 28, 67-221 Białołęka

WNIOSEK
o zawarcie umowy na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków
Wnioskuję o zawarcie umowy na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków do
budynku (posesji, mieszkania) położonego w ..........................................................................
...................................................................................................................................................
(miejscowość, ulica, nr budynku, mieszkania)

na działce nr .............................................................................................................................
W załączeniu przedstawiam dane i dokumenty niezbędne do zawarcia umowy:
1) numer NIP** ....................................................................................................................
2) numer PESEL ...............................................................................................
3) akt własności ................................................................................................................
.....................................................
(podpis wnioskodawcy)

* wnioskodawca nie musi ich podawać, choć ich podanie może ułatwić kontakt z wnioskodawcą w celu rozpatrzenia wniosku i załatwienia
sprawy
**dla osób prawnych, instytucji, przedsiębiorstw

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016) informujemy iż,
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., Pęcław 28, 67-221 Białołęka
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iodags@iodags.pl lub pisemnie na adres Administratora
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzana w celu realizacji umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r, art. 6 pkt. 1 lit. a RODO – osoba, której dane
dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów –
zgoda dotyczy numeru telefonu i adresu e-meil.
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na
podstawie przepisów prawa.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat liczonych od daty zakończenia realizacji umowy, zgodnie
z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym
i archiwach
6) Na każdym etapie przetwarzana danych osobowych posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz
ograniczenia ich przetwarzania - w granicach określonych w przepisach prawa oraz wniesienia skargi do organu
nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa - w przypadku gdy
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych;
7) Mani Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki
2, 00-193 Warszawa,
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia
umowy.

