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

Nowy Sącz, dnia………………………....

..............................................................................................
(imię i nazwisko wnioskodawcy, pełnomocnika lub nazwa firmy)

..............................................................................................
(adres)

*............................................................................................
nr telefonu / adres e-mail

Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/ lub odprowadzanie ścieków
Ja, niżej podpisany/a..…………………………….……………………………………………………………………………...
Imię i Nazwisko

zamieszkały/a……………………………………………………………………………………………………………………..
PESEL……………………………………………………………………………………………………………………………..
Proszę o zawarcie umowy na:
 dostawę wody
 odbiór ścieków
od dnia………………………………………………….
z nieruchomości mieszczącej się przy …...……………………………………………………………………………………
Do wniosku dołączam:
 wydruk z księgi wieczystej  akt notarialny
 decyzję-nakaz płatniczy
 wydruk KRS
 wydruk CEiDG
 pełnomocnictwo
 zgodę współwłaścicieli
 umowę najmu, dzierżawy, użyczenia
 inne…………………………………………………………………………………………………………………………….
Lokalizacja wodomierza:
 studnia wodomierzowa
 budynek
Oświadczam że posiadam tytuł prawny do nieruchomości i jest to:
 własność
 współwłasność
 dzierżawa
 użytkowanie wieczyste
 najem
 inne………………………………………………....
........................................................
(czytelny podpis wnioskodawcy)
[X] odpowiednie zaznaczyć

* Podanie numeru telefonu i adresu e-mail jest dobrowolne. Wyrażam zgodę na przetwarzanie tych danych przez Sądeckie Wodociągi Sp. z
o.o. z siedzibą w Nowym Sączu, ul. Wincentego Pola 22 w celu prawidłowej realizacji umowy o dostarczenie wody i/lub odbiór ścieków, a także
realizacji pozostałych usług świadczonych przez Administratora danych. Udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być
cofnięta w każdym czasie.

........................................................
(czytelny podpis wnioskodawcy)
Klauzula Informacyjna:
Administratorem danych osobowych są Sądeckie Wodociągi sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu, ul. Wincentego Pola 22. Kontakt do
Inspektora Ochrony Danych: iod@swns.pl. Podane dane przetwarzane są zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016
r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) oraz ustawy z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę (tj. Dz.U. z 2017 poz. 328 ze zm.). Podane
dane te są przetwarzane w celu prawidłowej realizacji umowy o dostarczenie wody i/lub odbiór ścieków, a także realizacji pozostałych usług
świadczonych przez Administratora danych. Podane dane będą udostępniane jedynie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów
prawa. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich poprawiania. Podane dane będą przetwarzane przez
czas trwania umowy a także po jej ustaniu w związku ze spełnieniem wymagań wynikających z prawa podatkowego, rachunkowego, oraz
w czasie zapewniającym możliwość rozpatrywania ewentualnych roszczeń. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz
prawo ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem, w zakresie wynikającym z przepisów RODO. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

