…………………………………………….

Wołomin, dnia …………….…………..

Imię i nazwisko

…………………………………………….
Adres zamieszkania

…………………………………………….
Adres do korespondencji

…………………………………………….
Nr telefonu

Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o. o.
ul. Graniczna 1
05-200 Wołomin

Wniosek

Zwracam się z prośbą o wydanie warunków technicznych na montaż dodatkowego
wodomierza (podlicznika) mierzącego wodę bezpowrotnie zużytą:
-

do podlewania zieleni*

-

w budynku z lokalnym szambem*

Lokalizacja:………………………………………………………………………….

……………….....
Podpis Wnioskodawcy

*

Niewłaściwe skreślić

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie 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
(dalej: RODO)
Uprzejmie informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
z siedzibą w Wołominie przy ul. Granicznej 1.
2) Dane kontaktowe w sprawach związanych bezpośrednio z przetwarzaniem danych osobowych:
- adres korespondencji: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Graniczna 1, 05-200
Wołomin,
- adres e-mail: iod@pwik.wolomin.pl.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust.1 lit. b) RODO w celu zawarcia i realizacji
umowy wynikającej z przedmiotowego wniosku na podstawie ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. (Dz. U. Dz. U.
z 2017 r. poz. 328 z późn. zm.) o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, a także
dochodzeniem roszczeń i obroną przed roszczeniami z umowy.
4. Przetwarzanie danych osobowych obejmuje zakres danych podanych we wniosku, w tym imię i nazwisko,
adres, telefon, podpis.
5) Dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio od Pani/Pana i mogą zostać udostępnione uprawnionemu
podmiotowi obsługi informatycznej, prawnej, audytowej na podstawie umowy powierzenia przetwarzania
danych osobowych.
6) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
7) Okres, przez który Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane – do czasu upływu terminu przedawnienia
roszczeń z umowy ustalonych na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego. W przypadku przetwarzania danych
osobowych na podstawie zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) dane osobowe będą
przetwarzane do czasu cofnięcia zgody.
8) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych na zasadach określonych w przepisach
o ochronie danych osobowych, w tym w unijnym Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych 2016/679
(RODO), prawo wniesienia sprzeciwu.
9) Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli przetwarzanie
odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a)),
10) Ma Pani/Pan prawo w chwili, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy
o ochronie danych osobowych wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 RODO, którym jest
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
11) Podanie Pani/Pana danych osobowych zawartych w formularzu nie jest obowiązkowe, jednak jest
warunkiem realizacji umowy wynikającej z przedmiotowego wniosku.
12) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

…………………..…………………
/data i podpis wnioskodawcy/

