EF/1
Data: ………………………………….
Przedsiębiorstwo Wodociągowo Kanalizacyjne „Legionowo” Sp. z o.o.
ul. Tadeusza Kościuszki 16A
05-120 Legionowo
NIP 5360012717
Wnioskodawca:
Nazwisko/nazwa
Imię/cd. nazwy firmy

Adres zamieszkania/siedziba:
Miejscowość

Kod

Poczta

Ulica

Nr posesji

Nr lokalu

NIP (dotyczy firm)/ PESEL (odbiorcy indywidualni)*: (pole obowiązkowe)
Dane kontaktowe:
Telefon

e-mail

Wniosek o zapłatę zaległych należności w ratach
Oświadczam, że korzystam z usług(i) dostarczania wody/odprowadzania ścieków zgodnie z umową
o dostarczenie wody/odprowadzanie ścieków na terenie nieruchomości położonej:
Miejscowość
Ulica

Kod

Poczta
Nr posesji

Nr lokalu

Informuję, iż uznaję moje zadłużenie wobec PWK „ Legionowo” Sp. z o.o. za korzystanie z ww. usług(i)
w wysokości ....................................... i zobowiązuję się uregulować je wraz z odsetkami w następujących
ratach:
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
Faktury wystawione po dniu złożenia niniejszego oświadczenia zobowiązuję się regulować zgodnie z terminem płatności.
Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku nie uregulowania bieżących lub ratalnych należności w ww. terminach,
świadczenie usług wodociągowych i kanalizacyjnych zostanie wstrzymane bez dodatkowego powiadomienia
poprzez trwałe odcięcie obiektu od sieci miejskiej i sprawa zostanie skierowana na drogę postępowania sądowego bez
konieczności wcześniejszego wezwania dłużnika do zapłaty. Ponowne podłączenie obiektu do sieci wodno-kanalizacyjnej
możliwe będzie po uregulowaniu zaległych należności wraz z odsetkami i pokryciu wszystkich kosztów związanych
z ponownym podłączeniem obiektu do sieci miejskiej.
1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
Przedsiębiorstwo Wodociągowo - Kanalizacyjne „Legionowo” Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Tadeusza Kościuszki 16a, 05-120 Legionowo,
e-mail: pwklegionowo@pwklegionowo.com. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych w Przedsiębiorstwie WodociągowoKanalizacyjnym „Legionowo” Sp. z o.o. w Legionowie, e-mail: iod@pwklegionowo.com.
2. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, numeru PESEL oraz adresu zamieszkania
lub do korespondencji jest dobrowolne i jest równocześnie warunkiem rozpatrzenia niniejszego Wniosku. Podanie przez Panią/Pana
danych osobowych w postaci numeru telefonu oraz adresu e-mail nie jest warunkiem rozpatrzenia niniejszego Wniosku a ma ułatwić
kontakt z Panią/Panem, w celu przyspieszenia jego rozpoznania.
3. Z pełnym obowiązkiem informacyjnym może się Pani/Pan zapoznać na stronie internetowej: http://www.pwklegionowo.com/rodo/
lub w Biurze Obsługi Klienta.

……….…..………………………………
(podpis / pieczątka wnioskodawcy)

