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WODOCIĄGI KĘPIŃSKIE
Sp. z o.o.
63-600 Kępno, ul. Wrocławska 28

OSWIADCZENIE UŻYTKOWNIKA

Miejscowość ……………………………………......... Data …………………………………………………………….
WNIOSKODAWCA – INWESTOR
Nazwisko i Imię lub nazwa: …………………………………………………………………………………………………….
Adres do korespondencji: ………………………………………………………………………………………………………
Telefon/e-mail:….……………………………………………………………………………………………………………………
PESEL/NIP: ……………………………………………………………………………………………………………………………..
PEŁNOMOCNIK:
Nazwisko i Imię lub nazwa: …………………………………………………………………………………………………….
Adres do korespondencji:……………………………………………………………………………………………………….
Telefon/e-mail: ………………..……..…………………………………………………………………………………………….
PESEL/NIP: ……………………....…………………………………………………………………………………………………….
Oświadczam, że jestem użytkownikiem nieruchomości/lokalu* położonego w
Kępnie/Baranowie*
przy ul………………………………………………………………………………………….
Zobowiązuję się do regulowania wszelkich należności związanych
z pobieraniem wody lub odprowadzaniem ścieków* z ww nieruchomości/lokalu*
Do wniosku załączam pisemną zgodę właściciela nieruchomości/lokalu* na
zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i lub odprowadzanie ścieków* z ww
nieruchomości/lokalu*.
Przyjmuję do wiadomości, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dziennik Urzędowy UE L 119 – RODO, że) :
1) Administratorem moich danych osobowych przetwarzanych w celach związanych z zawarciem i wykonaniem niniejszej Umowy są
Wodociągi Kępińskie Sp. z o.o. - siedziba: 63-600 Kępno, ul. Wrocławska 28. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art.
6 ust. 1 lit. b RODO.
2) Dotyczące mnie dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez Wodociągi Kępińskie Sp. z o.o.,
w tym profilowaniu.
3) Podanie danych osobowych do niniejszej Umowy ma charakter dobrowolny, niemniej jest warunkiem koniecznym do jej zawarcia
i wykonania.
4) Przysługują mi prawa:
•
dostępu do dotyczących mnie danych oraz otrzymania ich kopii,
•
sprostowania (poprawiania) danych,
•
usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO),
•
do ograniczenia przetwarzania danych,

S t r o n a |2
•
•
•
•
•
•

BOK/1(10D)

do przenoszenia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 20 RODO),
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 21 RODO),
wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Administrator Danych, zgodnie z przepisami prawa gospodarczego oraz przepisami właściwymi w sprawach postępowania
na wypadek zaistnienia określonych prawem roszczeń przechowywał będzie dotyczące mnie dane osobowe związane z
zawarciem i obsługą Umowy przez okres 10 lat od momentu jej zakończenia.
Dotyczące mnie dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz
podwykonawcom związanym ze Spółką umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. kancelarie radców
prawnych, firmy informatyczne.
Administrator
Danych
wyznaczył
Inspektora
Ochrony
Danych,
z
którym
można
skontaktować
się telefonicznie: 62-78-224-50, pocztą tradycyjną: na adres Wodociągi Kępińskie Sp. z o.o. - siedziba: 63-600 Kępno, ul.
Wrocławska 28, pocztą elektroniczną: biuro@wodociagi.kepno.pl, osobiście w siedzibie Spółki.

……………………………………………………………….……
Data, Podpis wnioskodawcy*/ Pełnomocnika
WYPEŁNIA PRACOWNIK WODOCIĄGÓW KEPIŃSKICH SP. Z O. O.

DATA WPŁYWU

NUMER NABYWCY

NUMER POSESJI

BOK / INNE

PODPIS

ADNOTACJE
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
UWAGA:
*niepotrzebne skreślić
- wypełnić pismem drukowanym
- pola opcji  zaznaczyć znakiem × lub ✓

