Wodociągi Miejskie Spółka z o.o. ul. Olsztyńska 10 14 – 500 Braniewo tel.: 55 644 24 17; e-mail: sekretariat@wmbr.pl

Data przyjęcia wniosku:

Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie

……………………………..

w wodę i odprowadzanie ścieków
PRZEDSIĘBIORCA

Nr klienta – wypełnia
pracownik:……………………..
……………………………….
miejscowość, data

DANE WNIOSKODAWCY
1) Nazwa
……………….………………….…………….…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………..
NIP:
KRS:
Adres siedziby:
………………………………………………………………….…………….…………………………………….……
Adres do doręczenia faktur i korespondencji (wypełnić w przypadku gdy adres jest inny niż adres siedziby):
………………………………………………………………….…………….…………………………………….……
nr telefonu: ……………………..…....……....……… adres e-mail:…………………………………………………
DOTYCZY OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ
1) Imię ……………………….…….…………….. Nazwisko ……………….………………….…………….……….
PESEL:
Adres zamieszkania:
………………………………………………………………….…………….…………………………………….……
Adres do doręczenia faktur i korespondencji (wypełnić w przypadku gdy adres jest inny niż adres zamieszkania):
………………………………………………………………….…………….…………………………………….……
nr telefonu: ……………………..…....……....………
Powyższe dane będą służyły do kontaktowania się z Wnioskodawcą w zakresie zawarcia i obowiązywania wnioskowanej umowy, do jakich
celów przetwarzany

OZNACZENIE WNIOSKODAWCY
Wnioskodawca zwraca się z prośbą o zawarcie umowy na świadczenie usług:

zaopatrzenia w wodę

odprowadzenia ścieków

do/z nieruchomości położonej w ……………………....……….……. przy ul. ……….……..…….……………………..

Woda pobierana jest na cele:
przemysłu

handlowo - usługowe

budowy

Przewidywana ilość poboru wody …………………………….m3
Oświadczam, że posiadam tytuł prawny do w/w nieruchomości na podstawie:
prawa własności np. Akt notarialny, Postanowienie Sądu
współwłasność (wielkość udziału……………, pozostali współwłaściciele wyrazili zgodę na
zawarcie umowy)
umowa najmu/dzierżawy zawarta do ……………
nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym (jaki powód)
inne (podać jakie)………………………………………………………….
Odbiór umowy :

osobiście

listownie

Wnioskodawca oświadcza, że:
1. Podane powyżej informacje są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia wniosku w Wodociągi Miejskie Spółka z o.o.w Braniewie
2. Działa za zgodą i wiedzą współwłaścicieli.
3. Zobowiązuje się do podpisania z Wodociągi Miejskie Spółka z o.o. w Braniewie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzania ścieków
w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

KLAUZULA INFORMACYJNA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 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)
Dz. Urz. UE L 119/1, informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wodociągi Miejskie Spółka z o.o. z siedzibą w Braniewie ul. Olsztyńska 10, 14-500 Braniewo
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych tel. 784921950,
e-mail: kompostownia @wmbr..pl,
3) Pani/Pana dane osobowe będziemy przetwarzać w celu wykonania umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b)
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) podstawą prawną
przetwarzania Państwa danych osobowych jest zawarta ze Spółką umowa o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków.
4) dane osobowe Odbiorcy usług, Wodociągi Miejskie Spółka z o.o. w Braniewie może przekazywać:

osobom upoważnionym przez Wodociągi Miejskie Spółka z o.o. w Braniewie – pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby
wykonywać swoje obowiązki,

podmiotom przetwarzającym Wodociągi Miejskie Spółka z o.o. w Braniewie - którym zleci czynności wymagające przetwarzania danych,

innym odbiorcom – np. kurierom, ubezpieczycielom, kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym,

organom kontrolnym i nadzorczym oraz audyt.
5) dane osobowe Wodociągi Miejskie Spółka z o.o. w Braniewie będzie przetwarzać w okresie wykonywania umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie
ścieków. Odbiorca usług ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
6) jednocześnie informujemy, że przysługuje Panu/Pani prawo do żądania dostępu do gromadzonych przez Spółkę danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia w/w danych.
7) na czynności Spółki związane z przetwarzaniem danych osobowych można wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8) udostępnione przez Pana/Panią dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie będą podlegały profilowaniu. Spółka nie ma
zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

……………………………., dnia …………………..r.
(miejscowość

………………………………
(czytelny podpis Wnioskodawcy

Wypełnia pracownik Wodociągów Miejskich Spółka z o.o. w Braniewie
Potwierdzam tytuł prawny do nieruchomości, której dotyczy wniosek na podstawie dokumentów:
……………………………..nr…………………………..z dnia……………………………………..
……………………………., dnia …………………..r
(miejscowość)

………………………………
(podpis pracownika)

