Polanica-Zdrój, dnia .....................................................................
WNIOSKODAWCA:
...............................................................................................................
(imię i nazwisko)
.............................................................................................................
(adres zamieszkania ulica, nr domu)
.............................................................................................................
(kod, miejscowość)
..............................................................................................................
(nr telefonu)

Miejski Zakład Komunalny
w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o.
ul. Spacerowa 2
57-320 Polanica-Zdrój

WNIOSEK O ZAMONTOWANIE LUB OPLOMBOWANIE WODOMIERZA
ODLICZAJĄCEGO DO POMIARU WODY NA CELE PODLEWANIA
OGRODU PRZYDOMOWEGO

Zwracam się z prośbą o wyrażenie zgody na zamontowanie wodomierza odliczającego
do pomiaru wody na cele podlewania ogrodu przydomowego dla potrzeb mojej
nieruchomości przy ul. ................................................................................................................................ w Polanicy-Zdroju.
W związku z powyższym (właściwe zakreślić):
Zlecam odpłatne zamontowanie wodomierza odliczającego, zlokalizowanego za
wodomierzem głównym na przyłączu wodociągowym do mojej nieruchomości.
Proszę o uzgodnienie miejsca lokalizacji i sposobu montażu wodomierza odliczającego
a wskazane prace zamierzam wykonać we własnym zakresie i zgłosić wodomierz
odliczający do oplombowania w dziale rozliczeń przy ul. Spacerowej 2.
Z uwagi na brak kalkulacji kosztów przeróbek instalacji i montażu wodomierza przed
przystąpieniem do robót, zobowiązuję się do uregulowania należności po otrzymaniu faktury VAT.

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w postaci nr telefonu przez Miejski Zakład Komunalny
w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o. z siedzibą w 57-320 Polanicy-Zdroju przy ul. Spacerowej 2 do kontaktów w
celach realizacji wniosku.
2. Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości na
adres e-mail: iod@mzk-polanica.pl naszego IOD, lub dostarczone osobiście do siedziby Spółki.
3. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
4. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania
danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

Informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka
z o.o. z siedzibą w 57-320 Polanicy-Zdroju przy ul. Spacerowej 2, zwany dalej Administratorem - Administrator
prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
2. Inspektorem danych osobowych u Administratora jest pracownik spółki, e-mail: iod@mzk-polanica.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji wniosku na pomiar wody na cele podlewania
ogrodu przydomowego przez Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o. i będą udostępniane
innym odbiorcom.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
5. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328 i 1566), art. 6 ust. 1c
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
6. Podanie danych jest niezbędne do realizacji wniosku przez Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju
Spółka z o.o., w przypadku niepodania danych, wniosek nie może być zrealizowany.
7. posiada Pani/Pan prawo do:


żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,



wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,



przenoszenia danych,



cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli przetwarzanie będzie odbywać się
na podstawie zgody.

8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy uzna
Pani/Pan, iż przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
10. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres ustalony przepisami prawa i po tym okresie zo-

staną usunięte.

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

