Polanica-Zdrój, dnia .....................................................................
WNIOSKODAWCA
...............................................................................................................
(imię i nazwisko)
.............................................................................................................
(adres zamieszkania ulica, nr domu)
.............................................................................................................
(kod, miejscowość)
..............................................................................................................
(PESEL)
………………………………………………………………………………..
(telefon kontaktowy)

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

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG KOMUNALNYCH
W ZAKRESIE DOSTARCZANIA WODY I ODBIORU ŚCIEKÓW

Wnoszę o zawarcie umowy na dostarczanie wody / dostarczanie wody i odbiór ścieków /
odprowadzanie ścieków*, dotyczącej posesji przy ulicy ………………………………............................................................
w Polanicy-Zdroju. W związku z** ………………………………………………..................................................................................................................................………
………………………………………………..................................................................................................................................……………………………………………………….......................................………

Przedstawiam następujące dokumenty potwierdzające posiadanie tytułu prawnego do
nieruchomości:
1. Księga wieczysta numer: ………………………………..................................................
2. Inne***: ………………………………………………......................................................................................……………………………………………………….......................................………
………………………………………………..................................................................................................................................……………………………………………………….......................................………

* niepotrzebne skreślić
** proszę uzasadnić wniosek – np., zmiana odbiorcy, wykonanie nowego przyłącza
*** w przypadku gdy nieruchomość nie posiada założonej księgi wieczystej, wnioskodawca zawarł umowę najmu ….

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 zawarcie umowy o świadczenie usług komunalnych
w Miejskim Zakładzie Komunalnym 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 zawarcia umowy z Miejskim Zakładem Komunalnym w Polanicy-Zdroju
Spółka z o.o., w przypadku niepodania danych, niemożliwe jest jej zawarcie.

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.
10.

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres ustalony przepisami prawa i po tym okresie
zostaną usunięte.

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

Dział techniczny OWiK
stan tech. przyłacza/instalacji .....................................................................................................................................................................................................
nr wodomierza ..................................................................................................................................................................................................................................................
nr plomby .................................................................................................................................................................................................................................................................
uwagi

.............................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................

…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

(Kierownik OWiK)

(Dyr. ds. technicznych)

