Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Spółka z o.o.
ul. Jagiellońska 8,
32-500 Chrzanów

WNIOSEK
o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i (lub) odprowadzanie ścieków
nowe podłączenie* / zmiana posiadacza nieruchomości (obiektu)*
Imię i nazwisko / nazwa: ...........................................................................................................................
PESEL : ...................................................................................................................................................
Adres nieruchomości..................................................................................................................................
Adres stałego zamieszkania........................................................................................................................
Adres do korespondencji ...........................................................................................................................
Numer telefonu kontaktowego………………...........................................................................................
REGON....................................................................NIP............................................................................
Cel zużycia wody :
-gospodarstwo domowe
-przemysł
-cele inne
- ................................................................................................................
Nieruchomość posiada
- przyłącze wodociągowe do sieci wodociągowej
- punkt poboru wody do :
a. podlewania ogrodu przydomowego
➢ wodomierz dodatkowy

tak
tak
tak

nie /*
nie /*
nie /*

tak

nie /*

tak

nie /*

-przyłącze kanalizacyjne do sieci kanalizacyjnej
tak
nie /*
Rodzaj odprowadzanych ścieków:
▪ bytowe (ścieki z budynków przeznaczonych na pobyt ludzi , osiedli mieszkaniowych i
terenów usługowych powstające w szczególności w wyniku ludzkiego metabolizmu oraz
funkcjonowania gospodarstw domowych)
▪ przemysłowe ( ścieki odprowadzane z nieruchomości na których prowadzi się działalność
produkcyjną, handlowo - usługową lub inną działalność gospodarczą, nie będące ściekami
bytowymi)
- zbiornik bezodpływowy /przydomową oczyszczalnię ścieków
tak
nie/*
Do niniejszego wniosku zostają załączone
1. aktualny tytuł prawny do nieruchomości
tak
nie/*
2. upoważnienie współwłaścicieli w przypadku współwłasności do zawarcia umowy tak
nie/*
3. stan wodomierza/ urządzenia pomiarowego na dzień zmiany umowy.............................................
4. wyciąg z KRS - u ( w przypadku firm)
tak
nie/*

Wnioskodawca oświadcza, że :
1.

posiada następujący tytuł prawny do korzystania z ww. nieruchomości:

……………………………………………………………………………………………………………….
(własność, współwłasność, użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem, dzierżawa, zarząd)*

RPWiK Sp. z o.o. Chrzanów, informuje że:
1. Administratorem Pani/Pana* danych osobowych jest Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 8 w Chrzanowie.
2. W sprawach związanych z Pani/Pana* danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem
Ochrony Danych, e-mail: iod@rpwik.pl.
3. Dane osobowe są przetwarzane w celu niezbędnym do realizacji wniosku. Podstawą prawną
przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla wykonania czynności związanych
z wnioskiem oraz okres konieczny w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
5. Pani/Pana* dane osobowe mogą zostać przekazane:
1) dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator, w celu utrzymania ciągłości oraz
poprawności działania systemów IT,
2) podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską w celu dostarczenia korespondencji,
3) upoważnionym z mocy prawa podmiotom na udokumentowany wniosek.
6. Przysługuje Pani/Panu* prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania, oraz przeniesienia danych
i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jest ono warunkiem realizacji wniosku.
Konsekwencją niepodania przez Panią/Pana danych osobowych będzie brak możliwości zrealizowania
wniosku oraz współpracy z Administratorem danych.
8. Dane udostępnione przez Panią/Pana* nie będą podlegały profilowaniu.
9. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej.

Chrzanów, dnia ........................................

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

___________________________________
(data i podpis osoby przyjmującej wniosek)
* niepotrzebne skreślić

