
WNIOSKODAWCA:                                                              

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

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

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

….......................................................................
                                     nr  PESEL

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

Ja niżej podpisany(a) proszę o zawarcie umowy na dostawę wody i / lub odbiór ścieków* w związku z:

q wykonaniem  przyłączenia,   q nabyciem  prawa  własności  (zakup),   q darowizną  lub  spadkiem

q zgonem współmałżonka,  q przejęciem w użytkowanie(3) na czas: nieokreślony/określony do* ….................

do nieruchomości / lokalu* przy ul. ................................................................................................ w Myszkowie

Poprzednim właścicielem / płatnikiem był(a) *: ……………......................…………………….......…................

Oświadczam że  na dzień złożenia niniejszego wniosku wskazanie wodomierza wynosi ............................ m3

jednocześnie wyrażam zgodę na dokonywanie rozliczeń za świadczone usługi do czasu zawarcia umowy.

Dokument stwierdzający prawo dysponowania nieruchomością(2) : ..................................................................

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 w tym również unieważnienie umowy.

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, NIP: 577-17-76-416, REGON: 151514584, tel: 034/313-20-11, email: sekretariat@zwikmyszkow.pl 
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 sporządzenia i realizacji umowy – podst. prawna art.6 ust.1 lit.b oraz lit.c ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r., oraz w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń za świadczone usługi,
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania takich danych w oparciu o przepisy obowiązującego prawa,  tj.:
dostawcy systemów IT, z którymi współpracuje Administrator,  podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską w celu dostarczenia korespondencji, podmioty
wymieniające wodomierze na zlecenie Administratora oraz upoważnione z mocy prawa podmioty na podstawie poprawnie udokumentowanego wniosku 
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy natomiast po tym okresie -  w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora
danych osobowych w tym okres ewentualnego dochodzenia roszczeń wynikających z umowy 
6. posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych ich sprostowania, usunięcia, sprzeciwu lub ograniczenia przetwarzania
7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych
8. podanie danych osobowych jest  w zakresie imienia i nazwiska, numeru PESEL oraz adresu zamieszkania lub do korespondencji jest dobrowolne, przy czym jest
również warunkiem rozpatrzenia niniejszego Wniosku - niepodanie danych uniemożliwa przygotowanie umowy, a zatem również jej późniejszą realizację związaną ze
świadczeniem usługi.

SZCZEGÓŁOWA INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH DOSTĘPNA JEST RÓWNIEŻ NA STRONIE: WWW.ZWIK-MYSZKOW.PL 

Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji usług zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.a w/w rozporządzenia.

Regulamin oraz cennik świadczonych przez ZWiK Sp z o.o. usług oraz pełna klauzula informacyjna dot. ochrony danych osobowych z którymi należy się zapoznać
dostępne są w siedzibie Spółki przy ul. Okrzei 140 w Myszkowie lub na stronie internetowej pod adresem www.zwik-myszkow.pl w zakładce dla klienta.

W przypadku  zawarcia  w formie  korespondencyjnej  umowy  będącej  przedmiotem niniejszego  wniosku,  posiada  Pan/Pani  prawo  do  odstąpienia  od  umowy
w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą (podst. prawna  Ustawa z dnia 30
maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz.U. 2014 poz. 827).

ZWiK Sp. z o.o.  w Myszkowie informuje,  że w przypadku odmowy zawarcia  umowy na podstawie art.  27e ust.1 pkt  1) ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu  w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz, U. z 2017. poz. 328 z późn. zm.), odbiorcy usług przysługuje prawo do złożenia wniosku

o rozstrzygniecie sporu do Dyrektora Regionalnego zarządu Gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Gliwicach.    

Załączniki:

1. ..........................................................................…                                           ...............................................................................
     (czytelny podpis wnioskodawcy)

*) niepotrzebne skreślić

1) podanie nr telefonu jest dobrowolne ma na celu usprawnienie kontaktu z klientem w sprawach związanych z zakresem świadczonych usług
2) proszę określić słownie rodzaj dokumentu np. akt notarialny, umowa najmu, itp. (tych dokumentów do wniosku proszę nie dołączać )  
3) wnioskodawca oświadcza, że posiada zgodę właściciela nieruchomości/lokalu* na zawarcie z nim umowy o której mowa w niniejszym wniosku
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BO/030/19v1Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Okrzei 140, 42-300 Myszków

Wniosek o zawarcie umowy na: dostawę wody i / lub odbiór ścieków
(dla osób fizycznych i podmiotów nieprowadzących działalności gospodarczej)



Informacja Działu Obsługi Klienta

 ID Posesji: __ __ __ __ __ __                                                            Zadłużenie posesji: …................................ 

 Uwagi: …...............................................................................................................................................................

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