
Myszków, dn ….......................
….............................................................................
                    imię i nazwisko lub nazwa odbiorcy usług

(1)

….............................................................................
                    adres do korespondencji: ulica, nr domu

….............................................................................
                                           miejscowość 

….............................................................................
                                    telefon kontaktowy

(2)

A) Niniejsze zgłoszenie dotyczy (proszę zaznaczyć właściwe):
  

 Faktury za dostawę wody lub i odprowadzanie ścieków  
 Jakości lub ilości dostarczanej wody 
 Inne (podać jakie): .......................................................................................................................................................

B) Opis / uzasadnienie reklamacji : 

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

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

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

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

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

C) Roszczenia związane z zaistniałą sytuacją

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

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

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

Procedura rozpatrywania reklamacji przez ZWiK Sp. z  o.o. jest  uregulowana zapisami rozdziału VIII  Regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Myszków oraz umową o zaopatrzenie w wodę lub i odbiór ścieków. 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 42-300 Myszków
przy ul. Okrzei 140, NIP: 577-17-76-416, REGON: 151514584, tel: 034/313-20-11, email:  sekretariat@zwikmyszkow.pl. Kontakt z Inspektorem Ochrony
Danych  można  uzyskać  pisząc  na  adres  Zakładu  lub  e-mail:  rodo@zwik-myszkow.pl.  Dane  osobowe  przetwarzane  będą  przez  Zakład  Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o. w celu wykonania niniejszego wniosku.  Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania wniosku, a następnie
przez okres niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń wymagających  z przetwarzania danych.  Dane osobowe będą udostępniane tylko podmiotom,
którym Administrator  ma obowiązek przekazywać  dane na gruncie obowiązujących  przepisów prawa oraz,  na podstawie stosownej  umowy powierzenia
przetwarzania danych osobowych, podmiotom wspierającym Administratora w realizacji wniosku. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych,
ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez  wpływu na zgodność  z prawem przetwarzania,  którego dokonano na podstawie zgody przed  jej  cofnięciem.  Posiada  Pani/Pan  prawo do
wniesienia skargi, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza przepisy r.o.d.o. Skargę należy wnieść do organu nadzorczego, którym jest Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji wniosku. 

Wyrażam zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  podanych  w  niniejszym wniosku  w  celu  rozpatrzenia
reklamacji.

                                                                                                      ….............................................................
                                                                                                                          czytelny podpis

1) reklamacje składa osoba będąca odbiorcą usługi której dotyczy reklamacja lub posiadająca upoważnienie tej osoby.
2) podanie nr telefonu jest dobrowolne ma na celu usprawnienie kontaktu z klientem w sprawach związanych z rozpatrzeniem reklamacji
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