Wniosek o przekazanie wodomierza głównego do Obwodowego Urzędu Miar w celu
wykonania ekspertyzy metrologicznej
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Okrzei 140, 42-300 Myszków

WNIOSKODAWCA:

T/051/18

Myszków, dn .................................

….......................................................................
imię i nazwisko

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

….......................................................................
telefon kontaktowy(1)

Zwracam się z wnioskiem o sprawdzenie przez uprawnioną jednostkę poprawności pracy
i

wskazań

wodomierza

zamontowanego

w

budynku

/

studzience

wodomierzowej*

przy

ulicy …................................................................... w Myszkowie.
Poniżej podaje parametry wodomierza:
– aktualne wskazanie wodomierza - …............................... m3
– nr fabryczny wodomierza - …...........................................
Oświadczam, że jestem właścicielem / współwłaścicielem w/w obiektu oraz wykonałem/am
przegląd wewnętrznej instalacji wodociągowej i wykluczam wszelkiego rodzaju przecieki lub awarie oraz
podłączenie lub ingerencję osób trzecich.
Jednocześnie oświadczam, że w przypadku, gdy ekspertyza wykaże, iż wodomierz jest
sprawny i może być dalej użytkowany - pokryję wszelkie koszty poniesione przez ZWiK Sp. z o.o.
w Myszkowie związane z wykonaniem ekspertyzy (zgodnie z § 12 pkt 3 Umowy o zaopatrzenie w wodę
i odprowadzanie ścieków*)
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 zleconej usługi – 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 czas obowiązywania umowy / lub 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.

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

ID __ __ __ __ __ __

Informacja Działu Obsługi Klienta

Data zdemontowania: ….......................

Uwagi: ….................................................................................... Wynik metrologiczny: …........................
*) niepotrzebne skreślić

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

