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DRUK NR TT-3.1
obowiązuje od 13.08.2018 r.

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
32-500 Chrzanów, ul. Jagiellońska 8
NIP 628-00-01-037, KRS 0000067967

ZGŁOSZENIE GOTOWOŚCI DO PLOMBOWANIA
WODOMIERZA DODATKOWEGO WODY BEZPOWROTNIE ZUŻYTEJ
W DO PODLEWANIA OGRODU
W DO CELÓW TECHNOLOGICZNYCH
WNIOSKODAWCA

imię, nazwisko lub nazwa firmy

telefon / e-mail

PESEL / NIP (w przypadku firmy)

miejscowość

kod pocztowy

ulica

nr domu/lokalu

DOTYCZY NIERUCHOMOŚCI
adres nieruchomości taki sam jak adres Wnioskodawcy

;
;

nr umowy

adres nieruchomości:

miejscowość

kod pocztowy

nr domu/lokalu

ulica

numery działek
stan wodomierza głównego [m3]
nr fabryczny wodomierza dodatkowego

data instalacji [dd.mm.rrrr]
stan wodomierza dodatkowego [m3]




OŚWIADCZENIE
Dane przedstawione w niniejszym wniosku są prawdziwe i odpowiadają stanowi faktycznemu.
Koszty zaplombowania dodatkowego wodomierza w wysokości zgodnej z aktualnie obowiązującym cennikiem usług
RPWIK Sp. z o.o., ureguluję po potrzymaniu faktury.

RPWiK Sp. z o.o. Chrzanów informuje, że:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą przy
ul. Jagiellońskiej 8 w Chrzanowie.
W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@rpwik.pl.
Dane osobowe są przetwarzane w celu niezbędnym do realizacji wniosku. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla wykonania czynności związanych z wnioskiem oraz okres konieczny w celu
dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane:
1) dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator, w celu utrzymania ciągłości oraz poprawności działania systemów IT,
2) podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską w celu dostarczenia korespondencji,
3) upoważnionym z mocy prawa podmiotom na udokumentowany wniosek.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo
sprzeciwu wobec przetwarzania, oraz przeniesienia danych i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych).
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jest ono warunkiem realizacji wniosku. Konsekwencją niepodania przez Panią/Pana
danych osobowych będzie brak możliwości zrealizowania wniosku oraz współpracy z Administratorem danych
Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Wyrażam zgodę na przesyłanie dokumentów zawierających moje dane osobowe drogą pocztową (Rejonowe Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za utracone w tym przypadku dane osobowe).

WNIOSKODAWCA

data

czytelny podpis
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