Bodzentyn, dnia………………
…………………………………………….
(NAZWISKO I IMIĘ WNIOSKODAWCY / FIRMA **)

……………………………………………
(IMIĘ OJCA)

…………………………………………….
(ADRES: ULICA, NR DOMU, MIESZKANIA)

…………………………………………….
(MIEJSCOWOŚĆ, KOD POCZTOWY)

…………………………………………….
(NR TELEFONU)

…………………………………………….
(PESEL / NIP **)

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
Bodzentyn Sp. z o.o.
ul. Kielecka 83
26-010 Bodzentyn

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY
NA DOSTAWĘ WODY I/LUB ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW**
Wnoszę o zawarcie umowy na dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków **
do nieruchomości/działki położonej w ........................................................................................
przy ul. ............................................................. nr .....................
Adres do doręczenia faktur VAT i innej korespondencji wysyłanej przez Dostawcę:
……………………………………………………………………………………………………………
Oświadczam, że ja niżej podpisany …………….……..…………………………………………….
(imię i nazwisko)

władam nieruchomością na podstawie ……………………………………………………………..
(określić tytuł prawny np. własność, współwłasność, najem, dzierżawa, użyczenie)

Oświadczam, że ja niżej podpisany …………….……..……………………………………………
(imię i nazwisko)

będę zużywał wodę dostarczaną przez PUK Bodzentyn Sp. z o.o. na następujące cele:
a) zaopatrzenie w wodę ludności w ilości ..…… m3 miesięcznie,
Z powyższego przyłącza korzystać będzie …………… osób.
b) inne ………………………………………………………w ilości ……… m3 miesięcznie *,
(określić zgodnie z katalogiem z prawa wodnego)

Miejsce montażu wodomierza…………………………………………………………………………
Proponowany termin rozpoczęcia poboru wody/odprowadzania ścieków ** .............................
Termin obowiązywania umowy...................................................................................................
Wnioskodawca oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku
w celu podjęcia działań niezbędnych do przyłączenia swojej nieruchomości do sieci, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych
osobowych (Dz.U.2018 poz. 1000) oraz zgodnie klauzulą informacyjną załączoną do niniejszego wniosku. Wnioskodawca
wyraża zgodę na przetwarzanie danych PESEL dla celów windykacyjnych.

…………………………………………………………….
(czytelny podpis)

W załączeniu:
1.
2.
3.
4.

Tytuł prawny nieruchomości, lokalu – (akt notarialny, umowa najmu).
Zaświadczenie o NIP. *)
Zaświadczenie o REGON. *)
Wpis do ewidencji dział. gosp. lub KRS. *)

*) dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą,
**) niepotrzebne skreślić.

Załącznik do wniosku o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę
lub odprowadzanie ścieków

KLAUZULA INFORMACYJNA
do przetwarzania danych osobowych
Na podstawie art. 13 ust. 1 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję
Pana/Panią, że:
Administratorem Pana/i Danych jest:
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Bodzentyn Sp. z o.o. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Kielcach
Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000619019, NIP 6572923542, REGON: 364523049
Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:
Podjęcia działań niezbędnych do zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków celem
realizacji usług świadczonych przez PUK Bodzentyn Sp. z o.o. tj. zobowiązań wynikających z umów na dostawę
wody i odbiór ścieków oraz innych usług realizowanych przez PUK Bodzentyn Sp. o.o. na rzecz klientów.
Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
Dane osobowe pozyskane w toku dotychczasowej współpracy lub pozyskane od Państwa dobrowolnie w trakcie
nawiązywania współpracy, będą przetwarzane na podstawie Pana/Pani zgody w celach związanych
z komunikacją pomiędzy Panem/Panią a administratorem danych i realizacją usług świadczonych przez PUK
Bodzentyn Sp. z o.o.
Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów:
W razie koniczności dane mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z administratorem przy realizacji
celu dla którego zostały udostępnione oraz uprawnionym organom .
Okres przechowywania danych:
Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji usług związanych z dostarczaniem
wody i/lub odbiorem ścieków oraz komunikacji pomiędzy Panem/Panią a administratorem danych.
Ma Pani/Pan prawo do:
1. dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania,
2. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,
3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
4. przenoszenia danych,
5. cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych,
6. wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Dane kontaktowe:
Z administratorem danych można kontaktować się:
1.

pisemnie

za

pomocą

poczt

tradycyjnej

na

adres:

Przedsiębiorstwo

Bodzentyn Sp. z o.o., ul. Kielecka 83, 26-010 Bodzentyn
2. za pomocą poczty elektronicznej na adres: sekretariat@puk.bodzentyn.pl .

Usług

Komunalnych

