Wniosek o rozwiązanie umowy na: dostawę wody i / lub odbiór ścieków
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Okrzei 140, 42-300 Myszków

BO/032/18

WNIOSKODAWCA:
Myszków, dn .................................
….......................................................................
imię i nazwisko

….......................................................................
adres do korespondencji

….......................................................................
nr ID posesji (sześciocyfrowy indywidualny nr posesji)

(1)

….......................................................................
(2)

telefon kontaktowy

Proszę o rozwiązanie umowy na dostawę wody i/lub odbiór ścieków* do nieruchomości/lokalu przy
ul. …............................................................................. w Myszkowie w związku z:
 utratą tytułu prawnego do nieruchomości / lokalu (sprzedaż/wypowiedzenie umowy najmu)*;
 zmianą użytkownika nieruchomości / lokalu (współwłasność/wynajem/dzierżawa)*;
 zakończoną działalnością w obiekcie / lokalu*;
 likwidacją przyłącza;
 inne: …...........................................................................................................................................

Wskazanie wodomierza na dzień wypowiedzenia umowy wynosi: …................. m3, jednocześnie
oświadczam, że ureguluje ewentualne należności wynikłe z podanego odczytu wodomierza.
Uwagi do wniosku: …......................................................................................................................................
…......................................................................................................................................................................
Oświadczam, że dane podane w niniejszym wniosku są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym. Jednocześnie
przyjmuję do wiadomości, że złożenie oświadczenia niezgodnego z prawdą może spowodować odpowiedzialność
przewidzianą w przepisach obowiązującego prawa.
Przyjmuje do wiadomości, że
zgodnie z art. 13. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016):
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 42-300
Myszków przy ul. Okrzei 140, tel:034/313-20-11
2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych można uzyskać pisząc na adres Zakładu lub e-mail: bok@zwik-myszkow.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji niniejszego wniosku – podst. prawna art.6 ust.1 lit.b ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania takich danych w oparciu o przepisy obowiązującego prawa
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umowy natomiast po tym okresie - w oparciu o prawnie uzasadniony interes
administratora danych osobowych
6. posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych
8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych niemożliwa przygotowanie umowy, a zatem również jej późniejszą realizację
związaną ze świadczeniem usługi
Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji usługi zgodnie z art.6 ust.1 lit.a w/w rozporządzenia.

Załączniki:
1. ..........................................................................…

...............................................................................
(czytelny podpis wnioskodawcy)

Informacja Działu Obsługi Klienta

Zgodność ID __ __ __ __ __ __

Zadłużenie posesji: .........................

Uwagi: ….........................................................................................................................................................
*) niepotrzebne skreślić
1) nr ID to indywidualny numer nadany posesji podczas zawarcia umowy widoczny m.in. na każdej fakturze nad adresem korespondencyjnym

2) podanie telefonu nie jest obowiązkowe, ma na celu usprawnienie kontaktu z Odbiorcą

