Wodociągi Chrzanowskie Spółka z o.o.
ul. Jagiellońska 8 32-500 Chrzanów

WNIOSEK
o wynajem stojaka hydrantowego / zestawu wodomierzowego z wodomierzem *
Imię i nazwisko / nazwa firmy
………………...........................................................................................................................................
PESEL : ...................................................................................................................................................
Adres zamieszkania………………………………………………………………………………………
Adres do korespondencji ...........................................................................................................................
Numer telefonu kontaktowego………………...........................................................................................
REGON....................................................................NIP............................................................................
( w przypadku spółki cywilnej proszę dołączyć aktualną umowę spółki )

Proszę o udostępnienie poboru wody z hydrantu na okres………………………………………………
( opłata za najem naliczana jest za pełny miesiąc kalendarzowy, bez
względu na ilość dni okresu najmu )

³
Maksymalny przepływ wody………………………..………………………………………………m /h

Adres punktu poboru wody………………………………………………………………………………
Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. informują że:
1. Administratorem Pani/Pana* danych osobowych są Wodociągi Chrzanowskie 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@wodociagi.chrzanowskie.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 )

niepotrzebne skreślić

Wypełniają Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. - TS
Wynajmujący oddaje w najem stojak hydrantowy/ zestaw wodomierzowy z wodomierzem ( wypełnia TS) *

Numer wodomierza ……………………………………………………………………………………….
Przekrój…………………………………………………………………………………………………….
Aktualny stan wodomierza…………………………………………………………………………………
Dokładny adres punktu poboru wody……………………………………………………..……………….

Chrzanów, dnia ………………………

…………………………………………….
( podpis pracownika działu TS )

 niepotrzebne skreślić

