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Jelcz-Laskowice, dn. ................... r.
.......................................................................
Imię i Nazwisko/nazwa firmy

.......................................................................
Adres zameldowania/siedziby firmy

......................................................................
Adres zamieszkania/korespondencji

.......................................................................
Nr telefonu/fax/email

.......................................................................
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
55-221 Jelcz Laskowice
ul. Techników 8

PESEL/NIP/REGON**

WNIOSEK
o zawarcie umowy na zaopatrzenie w wodę**) i odprowadzenie ścieków**)
O zawarcie umowy ubiega się*):
- osoba fizyczna
- osoba prawna lub instytucja
Proszę o zawarcie umowy na zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków do/z nieruchomości(lokalu) położonej(ego) w ................................................ przy ul. .................................................. nr dz. .................., AM- .....................,
obręb ................................, nr KW............................... akt notarialny Repertorium A nr .................. z dnia ......................
Posesja podłączona jest bezpośrednio do sieci wodociągowej*/kanalizacji sanitarnej*:
 tak

 nie

Budynek*:
 zamieszkany

 w budowie

 działka niezabudowana

Miejsce lokalizacji wodomierza*:
 studzienka wod.

 budynek(piwnica, parter, garaż*)

Oświadczam, że w nieruchomości zainstalowany jest:
□ wodomierz główny □ wodomierz główny i podlicznik/i do pomiaru ilości wody bezpowrotnie zużytej.
Oświadczam, że woda będzie wykorzystywana na cele:
□ domowe □ w usługach □ przemysłowe □ inne ..........................................................
Oświadczam, że posiadam prawo do dysponowania nieruchomością wynikające z tytułu:
□ własności
□ współwłasności wraz z ....................................................................................................................
□ przedmiot dzierżawy/najmu* na podstawie umowy .......................................................................
□ nieuregulowany stan prawny ..........................................................................................................
Oświadczam/y**, że zapoznałem/liśmy** się z taryfami oraz Regulaminem d o s t a r c z a n i a w o d y i odprowadzania
ścieków obowiązującymi w ZGK Jelcz-Laskowice i akceptuję/emy** je bez zastrzeżeń.
Załączniki do wniosku:
•
kopia decyzji o nadaniu numeru NIP/REGON**
•
kopia wypisu z KRS/zaświadczenie o prowadzeniu działalności**
•
dla Spółek z o.o. – oświadczenie zgodne z §230 Kodeksu Spółek Handlowych**
•
protokół odbioru sieci/przyłącza podpisany w obecności przedstawiciela ZGK Jelcz-Laskowice
•
mapka geodezyjna z inwentaryzacją sieci/przyłącza
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*)
**)

zaznaczyć właściwe
niepotrzebne skreślić

W przypadku nie dostarczenia powyższych załączników sprawa pozostaje bez biegu z równoczesnym
zamknięciem dopływu wody. Koszt ponownego uruchomienia dostawy wody obciąża Usługobiorcę.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------

OŚWIADCZENIE
Akceptuję wystawianie i przesyłanie przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o w Jelczu – Laskowicach faktur w
formie elektronicznej na adres:
e-mail……………………………………………………… zgodnie z art. 106 n ust.1 ustawy z dnia11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 2011r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).
Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią „ Regulaminu wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o w Jelczu – Laskowicach.
……………………………………
( Czytelny podpis Odbiorcy usług )

KLAUZULA INFORMACYJNA ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ
SP. Z O.O. W JELCZU-LASKOWICACH
Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia 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 uchylenie dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych:
Administratorem
Pani/Pana
danych
osobowych
jest
Zakład
Gospodarki
Komunalnej
Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Techników 8, 55-221 Jelcz-Laskowice;
2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować
w
sprawach
ochrony
swoich
danych
osobowych
i
realizacji
swoich
praw.
Inspektor Ochrony Danych - e-mail - iodo@zgk-jelcz.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach:
• realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne
do podjęcia działania przed zawarciem umowy, na żądanie osoby, której dane dotyczą;
•
wykonywania określonych przepisami prawa zadań (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) tj. ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o
zbiorowym
zaopatrzeniu
w
wodę
i
zbiorowym
odprowadzaniu
ścieków,
ustawy
z
dnia
13
września
1996
r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
• w celach określonych w udzielonej przez Panią/Pana zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
4. Dane będą udostępniane jedynie uprawnionym podmiotom, w okolicznościach przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa;
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania oraz przez wymagany prawem okres archiwizacji, dane będą przechowywane do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody;
8. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych;
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis
prawa lub zawarta między stronami umowa jest obowiązkowe, podanie danych osobowych, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi Pani/Pana zgoda jest dobrowolne.
10. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.
1.

……………………………………
( Czytelny podpis Odbiorcy usług )
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