WNIOSEK NA MONTAŻ WODOMIERZA
(podlicznika) MIERZĄCEGO ILOŚĆ
WODY BEZPOWROTNIE ZUŻYTEJ
Data wpływu wniosku …………………..
Dane zleceniodawcy
…................................................................................
…................................................................................
…................................................................................
…................................................................................
tel. kontaktowy............................................................
Adres do korespondencji
…..........................................................................
…..........................................................................
…..........................................................................
Zwracam się z wnioskiem na montaż wodomierza mierzącego ilość wody
bezpowrotnie zużytej w celu ………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
adres nieruchomości / lokalu mieszkalnego
miejscowość...........................................................
ulica …...................................................................
nr …......................
UWAGA !
1. Wniosek może złożyć tylko klient, który ma podpisaną umowę „ na dostawę wody i
odprowadzanie ścieków”
2. Inwestor, po zamontowaniu wodomierza - podlicznika jest zobowiązany złożyć
zlecenie na plombowanie
3. ZGKiM dokonuje kontroli zgodności wykonanych robót i plombuje wodomierz

czytelny podpis zleceniodawcy ………………………………………………………..

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibą w Stawiskach, ul. Polowa 21 zwany dalej
ZGKiM w Stawiskach zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku. informuje, że :

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ZGKiM w Stawiskach.
2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych w ZGKiM w Stawiskach w każdej sprawie dotyczącej
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, e-mail : inspektor_zgkim@stawiski.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na jednej z poniżej wymienionych podstaw :
a) w celu wypełnienia obowiązku prawnego tj. ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków oraz 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 ZGKiM w Stawiskach, 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 jest wymagane przez ZGKiM w Stawiskach w celu zawarcia i
realizacji umowy, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości 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 ZGKiM
w Stawiskach:
a) do czasu realizacji umowy,
b) do czasu realizacji prawnie uzasadnionego interesu ZGKiM w Stawiskach,
c) 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 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

