Czerwieńsk dnia..........................
WNIOSKODAWCA:
Imię i Nazwisko .........................................................................
Adres zamieszkania ...................................................................
Adres poboru wody ..................................................................

POMAK sp. z o.o.
Składowa 2
66-016 Czerwieńsk

Tel. kontaktowy .........................................................................

WNIOSEK
o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę lub/i odprowadzanie ścieków
Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu
ścieków (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1152, z późn. zm.) oraz Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
zatwierdzonych Uchwałą Rady Miejskiej Nr 0007.36.2019 z dnia 27 lutego 2019r. wnoszę o zawarcie umowy.

Posesja podłączona jest bezpośrednio do miejskiej sieci wodociągowej:

 tak

 nie

Planowane zużycie wody: ................... m3 / miesiąc lub ilość osób na posesji .................
Przeznaczenie: ...................................................................................................................
Stan początkowy wodomierza ........................ m3. Rozliczenie od dnia ...........................

Ścieki z posesji odprowadzane są do:
miejskiej kanalizacji sanitarnej:

Budynek:

 zamieszkany



bezpośrednio



poprzez instalację innych użytkowników



zbiornika bezodpływowego – szamba

 w budowie

Miejsce lokalizacji wodomierza:

 działka niezabudowana

 studzienka wodomierzowa

 budynek

Dodatkowe informacje:..........................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................

W załączeniu:





aktualny wypis z rejestru gruntów
odpis z księgi wieczystej
inny dokument potwierdzający stan
prawny nieruchomości:
...............................................................................
...............................................................................

Oświadczam, że jestem:


właścicielem posesji

współwłaścicielem - udział: .......................

zarządcą

dzierżawcą
 .................................................................

Niniejszy wniosek stanowi podstawę do sporządzenia przedmiotowej umowy, która zostanie zawarta po uzupełnieniu wszystkich
potrzebnych do jej sporządzenia dokumentów. Fakturowanie usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo, będzie się odbywało
od dnia złożenia wniosku lub od daty uzgodnionej z Odbiorcą.

Wyrażam zgodę na udostępnianie moich danych osobowych w celach związanych
z przygotowaniem umowy

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

Klauzula informacyjna administratora danych osobowych:
1. Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Obsługi Mienia Komunalnego Sp. z o.o. (dalej: POMAK) z
siedzibą przy ul. Składowej 2, 66-0018 Czerwieńsk.
Wnioskodawca może kontaktować się listownie na adres POMAK Sp. z o.o., ul. Składowa 2, 66-016 Czerwieńsk, mailowo na
adres pomak@kontakt.pl pod numerem 68 327 85 62. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy o
zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest umowy zawarta z nami umowa o zaopatrzenie w wodę lub
odprowadzanie ścieków (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).
2. Dane osobowe Odbiorcy usług, POMAK może przekazywać:
 osobom upoważnionym przez POMAK – pracownikom i współpracownikom którzy muszą mieć dostęp do danych, aby
wykonywać swoje obowiązki,
 podmiotom przetwarzającym – którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych,
 innym odbiorcom – jedynie uprawnionym podmiotom, w okolicznościach przewidzianych w obowiązujących
przepisach, np. kurierom, ubezpieczycielom, kancelariom prawnym.
3. Dane osobowe będziemy przetwarzać w okresie wykonywania umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków.
Odbiorcy usług mają prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
4. Podanie danych jest konieczne do realizacji niniejszego zlecenia.

Odbiorca usług ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

