EU/3

…………………………………………………….
Imię i Nazwisko / Pełna nazwa firmy

Legionowo, dnia …………………………….

…………………………………………………….
Ulica (adres zamieszkania / siedziby)
…………………………………………………….
Kod, miejscowość
…………………………………………………….
PESEL / NIP / REGON*

Przedsiębiorstwo
Wodociągowo - Kanalizacyjne
„Legionowo” Sp. z o.o.
Ul. T. Kościuszki 16A
05-120 Legionowo

……………………………………………………..
Nr telefonu kontaktowego
……………………………………………………..
E-mail

Wniosek o zawarcie umowy
W związku ze zgonem Pana(i)** ................................................................................................
w dniu ................................................. proszę o zawarcie umowy na dostawę wody* i/lub
odbiór ścieków* z nieruchomości przy ul. ............................................................................
Sprawa spadkowa w toku. Zobowiązuję się na bieżąco poinformować Przedsiębiorstwo
Wodociągowo - Kanalizacyjne „Legionowo” Sp. z o.o. o nowym właścicielu po zakończeniu
sprawy spadkowej.
W załączeniu przekazuję do wglądu:

□ kserokopię aktu zgonu
W uzupełnieniu informuję ……………………………………………………………........................
…………………………………………………………………………………………..........................
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Oświadczam, że została przekazana mi informacja dla konsumenta (Odbiorcy usług)
z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz
zobowiązuje się do przekazania informacji o ochronie danych osobowych wszystkim
współwłaścicielom.

……….…..………………………………
(podpis / pieczątka wnioskodawcy)
* niepotrzebne skreślić
** wypełniają osoby fizyczne

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:
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
Wodociągowo - Kanalizacyjnym „Legionowo” Sp. z o.o. w Legionowie, e-mail: iod@pwklegionowo.com.
2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego
na Administratorze wynikającym z art. 6, ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2018 r. poz. 1152).
3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz dalej, przez okres
10 lat od momentu całkowitej deinstalacji przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego lub okres ewentualnego
dochodzenia roszczeń wynikających z umowy.
4. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane:


dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator, w celu utrzymania ciągłości
oraz poprawności działania systemów IT,



podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską w celu dostarczenia korespondencji,



upoważnionym z mocy prawa podmiotom na udokumentowany wniosek.

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych
osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
o ochronie danych osobowych, w tym ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r.
7. 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.

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

