Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmie, 22-100 Chełm, ul. Wołyńska 57

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O ZAOPATRZENIE W WODĘ I/LUB
ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW
KONSUMENT

(miejscowość, data)

DOTYCZY
□

nowego obiektu

□

istniejącego obiektu

DANE WNIOSKODAWCY
1. Imię i nazwisko wnioskodawcy:
Adres zamieszkania:

Adres do korespondencji:
PESEL:
Seria i numer dowodu osobistego:
Numer telefonu:

Adres e-mail:

2. Imię i nazwisko wnioskodawcy:

Adres zamieszkania:

Adres do korespondencji:
PESEL:
Seria i numer dowodu osobistego:
Numer telefonu:

Adres e-mail:

DANE OBIEKTU
Adres punktu poboru wody
i/lub odprowadzania ścieków:
Tytuł prawny do korzystania z obiektu:

wybierz z listy
(np. akt notarialny, prawomocne orzeczenie sądu, umowa najmu,
dzierżawy, wyciąg z ksiąg wieczystych itp.)

Numer księgi wieczystej: (w przypadku wskazania we wniosku pełnego numeru Księgi Wieczystej
nieruchomości nie ma konieczności dostarczania kserokopii wypisu z Księgi Wieczystej).

Stan wodomierza na dzień składania wniosku:
(dotyczy istniejącego obiektu)
głównego

□ dostawa wody

Rodzaj świadczonych usług:

ogrodowego

□ odbiór ścieków

Upoważniam Panią/Pana do

uzyskania wszelkich

informacji w zakresie podpisanej przeze mnie umowy.
Oświadczam pod odpowiedzialnością karną, że jestem:
□ właścicielem

□ współwłaścicielem

□ użytkownikiem

posesji/lokalu.

Klauzula informacyjna dla klientów

Zgodnie

z

art.

13

ogólnego

rozporządzenia

o

ochronie

danych

osobowych

z

dnia

27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Chełmie informuje, iż:

1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Miejskie

Przedsiębiorstwo

Gospodarki

Komunalnej

sp.

z

o.o.

w

Chełmie

z

siedzibą

przy

ul.

Wołyńska

57,

kod pocztowy 22–100.
2.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@mpgk.chelm.pl.

3.

Zgodność przetwarzania z prawem:
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach realizacji:
umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków,
e-faktury,
otrzymywanie informacji drogą elektroniczną, np. wymiana licznika,
statystycznych,
archiwalnych.

4.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie

5.

Dane Pani/Pana nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

6.

Czas przetwarzania:

przepisów prawa.

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat a w pozostałych przypadkach do ustania przyczyn biznesowych oraz do
momentu odwołania zgody.
7.

Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia
zgody w dowolnym momencie.

8.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

9.

Podanie danych osobowych i ich przetwarzanie w określonym wyżej zakresie jest dobrowolne, jednakże odmowa może skutkować
brakiem realizacji umowy / usługi.
Potwierdzam zapoznanie się z klauzulą:

✔

