Wnioskodawca (strona umowy).

Stawiski dnia....................

Nazwisko................................................................
Imię......................................................................
Adres do korespondencji: .......................................
.............................................................................
tel. .......................................................................
PESEL ................................................................

Wniosek

dotyczy posesji nr ......... przy ul. ...............................................
Posesja podłączona jest bezpośrednio do sieci wodociągowej*:

 tak

 nie

Planowane zużycie wody: ................... m3 / miesiąc lub ilość osób na posesji .................
Stan początkowy wodomierza ........................ m3. Rozliczenie od dnia ..........................

Ścieki z posesji odprowadzane są do*:
miejskiej kanalizacji sanitarnej:






bezpośrednio
poprzez instalację innych użytkowników

zbiornika bezodpływowego – szamba.

Budynek*:
 zamieszkany

 w budowie

 działka niezabudowana

Miejsce lokalizacji wodomierza*:

 studzienka wod.

 budynek

Dodatkowe informacje:.........................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

W załączeniu*:





Oświadczenie o tytule prawnym,
odpis z księgi wieczystej,
inny dokument potwierdzający stan
prawny nieruchomości:
....................................................
....................................................

Oświadczam, że jestem*:

 właścicielem posesji,
 współwłaścicielem - udział: .......................,
 zarządcą,
 dzierżawcą.
 .................................................................

Niniejszy wniosek stanowi podstawę do sporządzenia przedmiotowej umowy, która zastanie zawarta po uzupełnieniu wszystkich potrzebnych do jej sporządzenia dokumentów, w tym załącznika graficznego oraz dokumentów nie dołączonych w chwili
jego składania: ..........................................................................................., z mocą obowiązującą od dnia złożenia
wniosku. Fakturowanie usług, świadczonych przez Przedsiębiorstwo, będzie się odbywało od dnia złożenia wniosku lub od daty
uzgodnionej z Odbiorcą.

sprawdzono kompletność
dokumentów
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
w celach związanych z przygotowaniem umowy.

* - odpowiednie zaznaczyć

.......................................................................
(Czytelny podpis wnioskodawcy)

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.

