Milanówek, dn. ……………………..

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY
o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków

WYPEŁNIA ODBIORCA USŁUG:
Wnioskodawca:
Imię i nazwisko / nazwa firmy* ………………………………………………………………………..
Adres zamieszkania / siedziby* ………………………………………………………………………
Adres do korespondencji……... ………………………………………………………………………
Seria i numer dowodu osobistego / NIP* ……………………………………………………………
Tel.: ……………………………………
(Podanie numeru telefonu jest dobrowolne i jednoznaczne z wyrażeniem zgody na jego wykorzystanie dla
usprawnienia kontaktu w celu realizacji wniosku)

Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków dotyczy
nieruchomości położonej w Milanówku przy ul. ………………………………………… nr …...
dz. nr ew. ……………………….. obręb ………………………….
Wnioskodawca zwraca się z prośbą o zawarcie umowy z dniem …………………………………
na usługi:



Zaopatrzenia w wodę
Odprowadzania ścieków

Wykonaniem przyłącza wody / przyłącza kanalizacji zajmowała się
firma……………………………………………………………………………………………………….
Tytuł prawny do nieruchomości**:
 Własność
 Współwłasność
 Najem
 Inny: ……………………………………………………………………………………………….
Rodzaj prowadzonej działalności (dla firm)**:
 Produkcja
 Handel
 Usługi: ……………………………………………………………………………………………..
Oświadczam, że ⃞ posiadam / ⃞ nie posiadam* własne ujęcie wody (studnię) oraz ⃞ posiadam /
⃞ nie posiadam* wodomierz na tym ujęciu. Własne ujęcie wody ⃞ jest podłączone / ⃞ nie jest podłączone z
wewnętrzną instalacją wodociągową.
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Rodzaj zabudowania**:
 Działka budowlana
 Dom jednorodzinny
 Dom jednorodzinny dwulokalowy
 Dom wielorodzinny
 Budynek przemysłowy
Stan zabudowania**:
 W budowie
 Użytkowany
Rodzaj odprowadzanych ścieków:
 Bytowe
 Przemysłowe
Do wniosku załączam następujące dokumenty**:
 Kartę Klienta
 Oświadczenie o stanie odczytu wodomierza
 Odpis z KRS, kserokopię Wypisu z ewidencji gospodarczej, REGON, NIP
 Pełnomocnictwa
 Inne: ……………………………………………………………………………………..………….
Wnioskodawca oświadcza, że:
1. działa za zgodą i wiedzą współwłaścicieli
2. podane powyżej dan są zgodne ze stanem faktycznym na dzień złożenia wniosku.

…………………………………

* Niepotrzebne skreślić
** Odpowiednie zaznaczyć

Czytelny podpis/pieczęć Wnioskodawcy
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1. Administratorem Twoich danych osobowych (w skrócie ADO) jest Milanowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i
Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Milanówku, dane kontaktowe ADO: Milanówek (05-822) ul. Spacerowa 4, e-mail:
mpwik@mpwik-milanowek.pl
2. Dane będą przetwarzane:
• aby podjąć działania przez zawarciem umowy na Twoje żądanie, a następnie zawrzeć i wykonać umowę, na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO*;
• aby wykonać obowiązki prawne ciążące na ADO (wynikające w szczególności z przepisów ustawy o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, przepisów prawa rachunkowego i podatkowego), na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
• aby usprawnić kontakt w celu realizacji umowy, o ile podasz dane w zakresie numeru telefonu, na podstawie art. 6
ust. 1 lit. a RODO;
• w celu realizacji tzw. prawnie uzasadnionych interesów ADO, które stanowią jego podstawę prawną do
przetwarzania Twoich danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), tj. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
*RODO - Rozporządzenie 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
3. Podanie danych osobowych (z wyłączeniem danych w zakresie numeru telefonu) jest niezbędne, aby zawrzeć i wykonać
umowę między Tobą i ADO oraz wypełnić obowiązki prawne ciążące na ADO. Podanie danych w zakresie numeru
telefonu jest dobrowolne, ich niepodanie sprawi, że ADO nie będzie mógł sprawnie kontaktować się z Tobą w celu
realizacji umowy.
4. Twoje dane będą przekazywane:
• podmiotom, które na zlecenie ADO wykonują czynności wspierające jego działalność, np. kancelarie prawne, firmy
serwisujące systemy informatyczne ADO, dostawcy usługi hostingu poczty elektronicznej oraz strony WWW,
• podmiotom upoważnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.
5. Twoje dane będą przechowywane przez okres niezbędny do zawarcia i wykonywania umowy, a następnie przez okres
niezbędny do realizacji obowiązków wynikających w szczególności z prawa rachunkowego i podatkowego. Dane
przetwarzane na podstawie Twojej zgody, będą przechowywane do czasu jej wycofania, jednak nie dłużej, niż do upływu
terminów wykonania obowiązków prawnych wskazanych powyżej. Dane przetwarzane w celu realizacji prawnie
uzasadnionego interesu ADO będą przechowywane do czasu uwzględnienia złożonego przez Ciebie sprzeciwu, jednak
nie dłużej, niż do upływu terminów przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa cywilnego.
6. Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane przez ADO do podejmowania wobec Ciebie decyzji w sposób
zautomatyzowany (czyli bez udziału człowieka), w tym do profilowania.
7. Przysługuje Ci prawo do:
• dostępu do Twoich danych osobowych,
• sprostowania danych - jeśli są nieprawidłowe lub niekompletne,
• usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania (w określonych przypadkach),
• przenoszenia Twoich danych osobowych,
• wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
• wniesienia do ADO sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych z uwagi na Twoją szczególną
sytuację,
• wycofania w dowolnym momencie wyrażonej zgody, przy czym wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem (w tym celu wyślij
do ADO pismo/wiadomość e-mail korzystając z jego danych kontaktowych).
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