Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o.
39-120 Sędziszów Młp.
ul. 3-go Maja 11
e-mail pgkim_s@wp.pl
www.pgkim-sedziszow.pl

Sekretariat: 17 221 67 69
17 221 66 84
Fax.

17 221 66 33

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY
O ZAOPATRZENIE W WODĘ / ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW
A.

DANE WNIOSKODAWCY (strony umowy):

Imię i nazwisko
i/lub nazwa
Rodzaj i numer
dokumentu tożsamości 1)
PESEL
NIP 2)
Miejscowość
Ulica
Numer domu / lokalu
Kod pocztowy
Telefon do kontaktu 3)
Adres e-mail 3)

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

B. DANE WSPÓŁWAŚCICIELA (strony umowy):
Imię i nazwisko
i/lub nazwa
Rodzaj i numer
dokumentu tożsamości 1)
PESEL
NIP 2)
Miejscowość
Ulica
Numer domu / lokalu
Kod pocztowy
Telefon do kontaktu 3)
Adres e-mail 3)

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

C. WNIOSEK DOTYCZY (zaznaczyć właściwe):
Zawarcie umowy na:

□

zaopatrzenie w wodę

□ odbiór ścieków bytowych

□

odbiór ścieków przemysłowych

Czas trwania umowy:

□ umowa na czas nieokreślony
D.

□ umowa na czas określony …………….……… miesięcy

DANE NIERUCHOMOŚCI, KTÓREJ DOTYCZY WNIOSEK:

Miejscowość …………………………………………………….........................................……………………………………………………….…
Ulica ………………………………………………………………………….…… Numer budynku / lokalu ..……………………….……………..
Nr działki …………………………………………………………………………. Nr KW ………………………………………………………………………..

Rodzaj budynku (zaznaczyć właściwe):

Budynek (zaznaczyć właściwe):

□
□

mieszkalny jednorodzinny

□

istniejący

□

mieszkalny wielolokalowy

inny (podać przeznaczenie budynku) …………………………………………..

□

projektowany

□

w budowie

E.

TYTUŁ PRAWNY DO KORZYSTANIA Z NIERUCHOMOŚCI:

Oświadczam, że posiadam tytuł prawny do korzystania z nieruchomości (zaznaczyć właściwe):

□ własność
□ współwłasność □ użytkowanie wieczyste □ najem
□ dzierżawa
□ użyczenie □ inny (podać jaki np. użytkowanie, zarząd) ………………………………………………………………………….
□ Oświadczam, że korzystam z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.
_____________________________________
1)
2)
3)

F.

Dotyczy osób fizycznych nieposiadających numeru PESEL.
Dotyczy podmiotów niebędących konsumentami, w tym osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.
Pole nieobowiązkowe w przypadku osób fizycznych, w tym prowadzących działalność gospodarczą. Podanie danych nie jest obowiązkowe. Uzupełnienie
niniejszego pola stanowi zgodę na przetwarzanie wpisanych danych osobowych przez PGKiM w celu ułatwienia kontaktu z Panią/ Panem w celu zawarcia umowy
i jej wykonania. Zgodę można wycofać w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofa niem.

OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCY:

Oświadczam, że woda dostarczana przez PGKiM będzie zużywana na następujące cele (zaznaczyć właściwe):

□

cele socjalno - bytowe (woda przeznaczona do picia, przygotowania żywności lub inne potrzeby gospodarstwa
domowego) w szacunkowej ilości ……….. m3 miesięcznie.

□

inne cele (zgodne z oświadczeniem stanowiącym załącznik do niniejszego wniosku) w szacunkowej ilości
………………. m3 miesięcznie.
Oświadczam, że z przyłącza wodociągowego będzie korzystać …………..… osób.
(nie wypełnia się, jeżeli pobrana woda będzie zużywana na inne cele niż na potrzeby gospodarstwa domowego).

……………………….……………………………………….
(miejscowość, data )

……….……………………….………………………………….…
(podpis wnioskodawcy lub osoby uprawnionej
do reprezentowania wnioskodawcy)

Załączniki:
1. Pełnomocnictwo, jeżeli wniosek składany jest przez pełnomocnika.
2. Inne (wymienić inne przedkładane załączniki) …..……………………………………………………………………………………………………………………
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osoby składającej wniosek:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o.
w Sędziszowie Małopolskim, zwane dalej PGKiM, adres: 39-120 Sędziszów Młp, ul. 3-go Maja 11.
2) Inspektorem ochrony danych jest Piotr Siwiec. Można z nim skontaktować się w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych. E-mail do kontaktu: psiwiec@pgkim-sedziszow.pl
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
a) w celu zawarcia i wykonania umowy na podstawie art. 6 ust.1 lit. b/ ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679,
zwanym dalej Rozporządzeniem 2016/679; w zakresie w jakim podanie danych jest fakultatywne, w celu ułatwienia PGKiM kontaktu z
Panią/Panem – podstawą prawną przetwarzania jest Pani/Pana zgoda (art. 6 ust.1 lit. a/ Rozporządzenia 2016/679).
b) dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na PGKiM na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w
szczególności ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, oraz przepisów podatkowych i z zakresu
rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c/ Rozporządzenia 2016/679.
c) w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes PGKiM
(art. 6 ust.1 lit. f/ Rozporządzenia 2016/679); uzasadnionym interesem jest prowadzenie analizy wyników prowadzonej działalności
gospodarczej.
d) w celu ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawa prawną przetwarzania jest prawnie
uzasadniony interes PGKiM (art. 6 ust.1 lit. f/ Rozporządzenia 2019/679).
4) Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane dostawcom systemów informatycznych i usług IT, podmiotom świadczącym na rzecz PGKiM
usługi niezbędne do wykonania umowy, w tym usługi księgowe i prawne oraz organom uprawnionym do otrzymania Pani/Pana danych na
podstawie przepisów prawa.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy, a w razie braku jej zawarcia – przez okres 3 miesięcy od dnia złożenia
powyższego wniosku. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli
przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez
PGKiM. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami podatkowymi
i z zakresu rachunkowości.
6) W zakresie w jakim PGKiM przetwarza dane na podstawie wyrażonej zgody można ją wycofać w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie
wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych PGKiM zaleca, aby wycofanie
zgody nastąpiło w formie pisemnej lub elektronicznej.
7) Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
8) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
9) Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu, choć mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Pani/Pana dane nie będą
przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
10) Podanie danych osobowych jest wymagane przez PGKiM w celu zawarcia i wykonania umowy, z wyjątkiem danych osobowych, oznaczonych
jako fakultatywne, których podanie jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez PGKiM jest brak
możliwości zawarcia i wykonania umowy.

……………………………………...
( data i podpis )

