Barczewo dn. …..............................

WNIOSEK
zawarcie umowy na świadczenie usług wodociągowych i/lub kanalizacyjnych
Imię wnioskodawcy …………………………………………………………………………………….
Nazwisko (lub nazwa) wnioskodawcy …………………………………………………………………
Adres do korespondencji : kod ……………………………., miasto ………………………………….
Ul. ………………………………………….. Nr budynku …………………………………………….
Województwo ………………………………………………………Tel. ……………………………..
Adres e-mail ……………………………………………………………………………………………..
Odpis z właściwego rejestru wskazujący na sposób reprezentacji podmiotu, ( w przypadku osób
prawnych ) ……………………………………………………………….
W związku z zakończeniem prac budowlanych w zakresie przyłącza wodociągowego i/lub
kanalizacyjnego do nieruchomości położonej w …………………………….. przy
ul. …………………………….. ( działka nr …………………………………….) wnioskuję o :

zawarcie umowy na świadczenie usług wodociągowych i/lub kanalizacyjnych
Ilości planowanych usług:
1. ilości przewidywanego poboru wody miesięcznie ……………………. ……………m3/m-c
2.przeznaczenia wody : bytowo-gospodarcze/ przemysłowe / inne*
3.charakterystyka zużycia wody Qdmax = ……………….m3/d i Qhmax. = …………….m3/h
4.przewidywana ilości odprowadzanych ścieków miesięcznie ……………………….. m3/m-c
5.rodzaju odprowadzanych ścieków: bytowe/ komunalne/ przemysłowe*
6. jakość odprowadzanych ścieków (w przypadku dostawców ścieków przemysłowych )
skład ścieków : BZT5…………….. ChZT …………….. zawiesina ogólna ...................................
substancje ekstrahujące się eterem naftowym .....................................................................................
azot ogólny .................. metale ciężkie ............................... pH .................. temperatura ...................
Charakterystyka nieruchomości:
1. powierzchnia zabudowy …………………………………………………………………….
2. sposobu zagospodarowania terenu zieleń/ polbruk/ inne* ………………………………….
3. przeznaczenie: budynek mieszkalny/ niemieszkalny/ inny …………………………………*
4. sposób przygotowania ciepłej wody: przepływowy podgrzewacz wody/piec dwufunkcyjny/ bojler
elektryczny/ inny …………………………. *
Planowany termin rozpoczęcia poboru wody i/lub dostarczania ścieków ……………………
…….……......................................
(czytelny podpis wnioskodawcy )
Załączniki:
1. Dokument określający stan prawny nieruchomości, której dotyczy wniosek.
2. Protokół odbioru technicznego przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego (sieci wodociągowej
i/lub kanalizacyjnej).
* niepotrzebne skreślić
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Informacje dotyczące przetwarzania danych:
Bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych jest priorytetem w działalności Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. w Barczewie. Poniżej przedstawiamy podstawowe zasady dotyczące przetwarzania danych:
a) administratorem danych osobowych jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., z siedzibą
w Barczewie przy ul. Obrońców Warszawy 5, w celu rozpatrzenia wniosku i realizacji usług świadczonych
przez Administratora oraz w celu realizacji prawnego obowiązku ciążącego na Administratorze w związku
z prowadzeniem działalności zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
b) podane dane osobowe muszą być prawidłowe i aktualne, podanie danych osobowych jest warunkiem
zawarcia umowy lub rozpatrzenia wniosku,
c) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są Administrator, inne podmioty upoważnione do odbioru tych
danych na podstawie odpowiednich przepisów prawa, a także podmioty współpracujące
z Administratorem na podstawie umowy powierzenia danych,
d) przetwarzanie danych osobowych może odbywać się w sposób zautomatyzowany, co może wiązać się ze
zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji (w tym z profilowaniem) w przypadkach: dokonywania
oceny przyporządkowania do grupy taryfowej, cyklu rozliczeniowego, typowania miejsc wystąpienia
zdarzeń eksploatacyjnych oraz sposobu rozliczenia należności,
e) dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia niniejszego wniosku, a po rozpatrzeniu, przez
okres przedawnienia roszczeń przysługujących Administratorowi i w stosunku do niego,
f) na zasadach określonych w przepisach prawa przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych, ich
sprostowania oraz uzupełnienia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, prawo do tego,
by nie podlegać decyzjom opartym wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu (w tym profilowaniu),
a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
g) posiada Pani/Pan prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo do ich usunięcia
w dowolnym momencie, z wyjątkiem sytuacji w których przetwarzanie jest wymagane do ustalenia,
dochodzenia, obrony roszczeń lub do wywiązania się z prawnego obowiązku, któremu podlega
Administrator. Konsekwencją skutecznej realizacji praw, wymienionych w lit. g) w stosunku do danych
mających wpływ na wiążący strony wniosek jest wstrzymanie rozpatrywania wniosku,
h) w kwestiach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Administratora oraz przysługujących
w związku z tym prawach może Pani/Pan zasięgnąć informacji na stronie internetowej Administratora:
https://zwikbarczewo.pl,
skontaktować
się
z
Inspektorem
Ochrony
pod
adresem
e-mail: iod.zwik@barczewo.pl.
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