
PROSZĘ WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI  
 

Żołędowo, dnia……….……..…. 
 

Gminny Zakład Komunalny 

Żołędowo ul. Jastrzębia 62 

86-031 Osielsko 
 

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O ZAOPATRZENIE W WODĘ 

I ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH W POSTACI NUMERU TELEFONU: 

Zgodnie z przepisami art. 6, ust. 1, lit. a 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 o ochronie 

danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci mojego 

numeru telefonu zawartego w niniejszym wniosku dla potrzeb związanych z możliwością kontaktu Gminnego Zakładu Komunalnego w Żołędowie, ul. 

Jastrzębia 62, 86-031 Osielsko w sprawach dotyczących wniosku i podpisania umowy. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych w postaci mojego numeru telefonu może skutkować brakiem możliwości 

kontaktu w sprawach dotyczących wniosku i podpisania umowy. 
Ma Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w postaci numeru telefonu w dowolnym momencie bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
 

………………………………………………….. 
(data i podpis osoby wyrażającej zgodę) 

 

 Zwracam się z wnioskiem o zawarcie umowy o: 

zaopatrzenie w wodę   odprowadzenie ścieków   zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków 

 
dla nieruchomości położonej w: 

- adres przyłącza:……………………………………………....nr geodezyjny działki:……………………………. 
Uwaga: w przypadku nabycia nieruchomości należy dołączyć protokół przekazania liczników oraz wypis z rejestru gruntów. 

 Dotyczy zaopatrzenia w wodę: 

Oświadczam, że nieruchomość jest podłączona do: 

 sieć wodociągowa  własne ujęcie wody 

 
Woda będzie wykorzystywana na cele: 

 socjalno- bytowe  przemysłowe 

 

 Dotyczy odprowadzania ścieków: 

 

Oświadczam, że nieruchomość jest podłączona do: 

 sieć kanalizacyjna  zbiornik bezodpływowy  przydomowa oczyszczalnia ścieków 

 
Rodzaj odprowadzania ścieków: 

 przemysłowe  bytowe  komunalne 

 Oświadczenie o tytule prawnym do wyżej wymienionej nieruchomości: 

 

Oświadczam, że jestem…………………………………………………………………………………………... 
(właścicielem, współwłaścicielem, użytkownikiem wieczystym, posiadam inny tytuł prawny- podać jaki) 

 

…………………………………… 

(czytelny podpis) 
*- niepotrzebne skreślić 

Dane wnioskodawcy: 

Imię i nazwisko/ Pełna nazwa firmy, NIP*: 

……………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………... 

Adres (miejscowość, ulica, numer): Kod pocztowy: 

……………………………………..………… …………………………………………….… 

Pesel: (wypełnia osoba fizyczna)  Telefon kontaktowy: (pole nieobowiązkowe) 

………………………………………………….. ……………………………….………………. 

Osoba fizyczna/ Przedsiębiorca* 



KLAUZULA  INFORMACYJNA  ADMINISTRATORA  STOSOWANA  PRZED  ZAWARCIEM  UMOWY  

Z  KLIENTEM  W  ZWIĄZKU Z  PRZETWARZANIEM  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 o ochronie danych osobowych z dnia 27 
kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Zakład Komunalny w  Żołędowie, ul. Jastrzębia 62,  

86-031 Osielsko. 

2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi przetwarzanymi przez Gminny Zakład Komunalny w Żołędowie 

można kontaktować się z Administratorem za pomocą adresu e-mail: sekretariat@gzk-zoledowo.pl lub nr tel. 52 328 26 00. 

3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych p. Hanną Kiełboń jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu 

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Gminnego Zakładu Komunalnego w Żołędowie, a także 

przysługujących Pani/Panu uprawnień za pomocą adresu: hanna.kielbon@iod-rodo.pl lub tel. 662 08 02 08, 729 057 572. 

4. Dane osobowe Pani/Pana mogą być przetwarzane w celach: 

1) zawarcia i realizacji łączącej nas umowy, (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) 

2) wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego (art. 6 ust. lit. c RODO), takiego jak np.: 

a) wykonywania zadań określonych w ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków, 

b) wystawiania i przechowywania faktur oraz innych dokumentów księgowych, 

c) wykonywania obowiązków wynikających z przepisów o archiwizacji, 

3) wykonania zadań realizowanych w ramach naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO): 

a) ustalenia, dochodzenia, egzekwowania, obrony, ochrony roszczeń lub praw związanych z wykonywaniem umowy, 

b) realizacji działań reklamacyjnych i podatkowo – rachunkowych, 

c) powiadomienia Pana/Pani o sytuacji szczególnej bądź nietypowej (np. kontakt w sprawie awarii, powiadomienia 

o ewentualnym skażeniu wód, czy weryfikacji nietypowo dużego zużycia wody, 

d) w przypadku udzielonej zgody, w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – przez okres 

od udzielenia zgody do jej cofnięcia. 

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie: 

a) podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie stosownych umów np. obsługujące 

systemy informatyczne Administratora, podwykonawcy, podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi doradcze, 

prawne, windykacyjne, audytorskie, 

b) podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a następnie nie dłużej niż czas w którym 

przepisy nakazują nam przechowywać dane (np. podatkowe) a w przypadku niewywiązania się z płatności na rzecz Gminnego 

Zakładu Komunalnego w Żołędowie przez czas dochodzenia roszczeń lub do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. 

7. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (jeżeli 

Administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania) lub 

ograniczenia przetwarzania (w opisanych w art. 18 RODO przypadkach). 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. 

Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeżeli Pani/Pan uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia i realizacji 

umowy. 

 

 

 

 

 

………………………………….. 
              (podpis osoby reprezentującej Administratora Danych Osobowych) 

 

 

mailto:kielbon@iod-rodo.pl

