
                                                

        WNIOSEK  O UTWORZENIE/AKTUALIZACJĘ/USUNIĘCIE KONTA 

                     W INTERNETOWYM BIURZE OBSŁUGI KLIENTA 

NZ-1/09/2018 

        Numer odbiorcy:  

Białogard, dnia ……………………………………..                                         (Wypełnia pracownik)  

 

Regionalne Wodociągi i Kanalizacja 

Spółka z o.o. w Białogardzie 

ul. Ustronie Miejskie 1 

78-200 Białogard 

 

 

1. Imię i nazwisko/ nazwa ……………………………………………………………………………………………………….………… 

 

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

 

2. PESEL / NIP ……………………………………………………………………………………………………………………….…….…….. 

 

3. Adres zamieszkania / siedziba firmy ………………………………………………………………………………………..……. 

 

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

 

4. Nr telefonu ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

5. Adres e-mail ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Oświadczam, że zawarłem/am z RWiK Sp. z o.o. w Białogardzie umowę o dostarczanie wody i/lub 

odprowadzanie ścieków nr …………………………………………………..…..………… z dnia ………………………………… 

Proszę o: 

utworzenie 

aktualizację danych 

usunięcie 

konta w Internetowym Biurze Obsługi Klienta (IBOK). 

 

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z „Regulaminem korzystania z Internetowego Biura Obsługi 

Klienta”** obowiązującym w Regionalnych Wodociągach i Kanalizacji Sp. z o. o. w Białogardzie, 

akceptuję jego postanowienia i zobowiązuję się do jego przestrzegania. 

 

 

 

 

 



                                                

        WNIOSEK  O UTWORZENIE/AKTUALIZACJĘ/USUNIĘCIE KONTA 

                     W INTERNETOWYM BIURZE OBSŁUGI KLIENTA 

NZ-1/09/2018 

Akceptuję / aktualizuję / wycofuję* usługę przesyłania informacyjnego SMS–a przez Regionalne 

Wodociągi i Kanalizację Spółka z o.o. w Białogardzie na nr telefonu komórkowego: 

 

         

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią „Regulaminu usługi informacyjnej SMS”*** 

obowiązującym w Regionalnych  Wodociągach i Kanalizacji Sp. z o. o. w Białogardzie,  

akceptuję jego postanowienia i zobowiązuję się do jego przestrzegania. 

 

 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku dla celów wynikających z 

jego realizacji 

(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 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE, ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018r poz. 1000) 

oraz art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną - Dz. U. z 2017 r. poz. 1219. 

 

 

            

 …………………………………………..      ................................................... 
   (data, podpis i pieczątka przyjmującego)                                                       (czytelny podpis wnioskującego) 

 

 

 

 

 

*   niepotrzebne skreślić  

** Regulamin korzystania z IBOK dostępny jest na stronie  www.rwik.pl oraz w siedzibie RWiK. 

*** Regulamin usługi informacyjnej SMS dostępny jest na stronie  www.rwik.pl oraz w siedzibie RWiK. 

 
 


