EU/4

............................................................

Legionowo, dnia …………………………….

Imię i Nazwisko / Pełna nazwa firmy
…………………………………………………….
Ulica (adres zamieszkania / siedziby)

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

…………………………………………………….
Kod, miejscowość
…………………………………………………….
PESEL / NIP / REGON*
……………………………………………………..
Nr telefonu kontaktowego
……………………………………………………..
E-mail

Wniosek o rozwiązanie umowy
W

związku

ze

sprzedażą

/

darowizną

/

przekazaniem

nieruchomości*

przy

ul. ....................................................................................... proszę o rozwiązanie ze mną
umowy na dostawę wody / odbiór ścieków* z ww. nieruchomości z dniem ............................ .

W załączeniu przekazuję kserokopię:

□ wypisu z KW □ aktu notarialnego (do wglądu)

Informacje o wodomierzach:
wodomierz

główny

Nr ……………………………………….., stan ……………………….. m3

wodomierz dodatkowy Nr ……………….………………………., stan ……………………….. m3

Informacja o nowym właścicielu i dokumencie, na podstawie którego zbyto nieruchomość:
…………………………………………………………….......................……………………………
……………………………………………………………..........................……………………………
………………………………………………………………………....…....……………………………
………………………………………………………………………………………………………….
Informacja o nowym adresie do korespondencji Wnioskodawcy:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

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

* niepotrzebne skreślić

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. 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.

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

