Sulejówek dn. ..............………………….

WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI
……………………………………….
Imię i nazwisko

……………………………………….
Adres zamieszkania / siedziby

……………………………………….
Adres do korespondencji

……………………………………….
tel:

……………………………………
pesel

WNIOSEK
o zawarcie umowy
W związku z nabyciem / przejęciem w użytkowanie* nieruchomości przy ul. ………….
............................... w ............................................ proszę o zawarcie umowy na dostawę
wody i odbiór ścieków*) z ww. nieruchomości z dniem ..........................................................
przy stanie wodomierzy:
głównego ............................ m3 ,nr wodomierza………………………………………………
dodatkowego ...................... m3
Poprzednim właścicielem / płatnikiem* był(a) ............................................................................
………………………………………………………………………………………………….
Przyjmuję do wiadomości, iż:
1)
administratorem danych osobowych jest Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w
Sulejówku (MZWiK w Sulejówku) z siedzibą przy ul. Wodociągowej 10, 05-070 Sulejówek,
2)
dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iodo@mzwiksulejowek.pl,
3)
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w zakresie i celu niezbędnym do
realizacji przedmiotu wniosku tj. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze, jakim jest realizacja przepisów ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, w celu zawarcia i wykonania
umowy, a także podjęcia działań przed zawarciem umowy, w celu dochodzenia lub obrony
przed roszczeniami,
4)
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla wykonania
czynności związanych z przedmiotem wniosku oraz przez okres trwania umowy, a także
przez okres konieczny w celu dochodzenia roszczeń z niej wynikających, chyba że przepisy
prawa przewidują dłuższy okres ich przechowywania,
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5)
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom
odbiorców: podmiotom świadczącym w imieniu i na rzecz MZWiK w Sulejówku (m.in.
serwisu IT) oraz podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa,
6)
posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, możliwość realizacji ww. praw
uzależniona jest od podstawy prawnej przetwarzania Państwa danych,
7)
podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna
z brakiem możliwości załatwienia wniosku,
8)
posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W załączeniu przekazuje:
do wglądu kserokopie tytułu prawnego do ww. nieruchomości (akt notarialny / decyzję
administracyjną / umowę najmu / umowę dzierżawy / inny dokument*) NR ………….......
kserokopie aktualnego wypisu z właściwego rejestru (spółki / spółdzielni /
przedsiębiorstwa / zaświadczenia o działalności gospodarczej / inny dokument*)
inne ………………………………………………………………………………
pełnomocnictwo do zawarcia umowy w imieniu Wnioskodawcy

Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym Wniosku nieprawdy, potwierdzam
własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych powyżej.

............................................................
czytelny podpis wnioskodawcy
........................................................
data, podpis przyjmującego
 niepotrzebne skreślić

