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Wniosek o zmianę danych osobowych 
Nr IDOB Wnioskodawcy* : Data przyjęcia wniosku *: Podpis*: 

*wypełnia pracownik Spółki 
 

………………………….. 

Miejscowość i data 

 

(nazwa firmy / nazwisko imię – zgodnie z obowiązującą umową) 

 

(adres zamieszkania / siedziby – zgodnie z obowiązującą umową) 

 

(adres do korespondencji – zgodnie z obowiązującą umową) 

 

(telefon kontaktowy / email – zgodnie z obowiązującą umową) 

 

(NIP / PESEL – zgodnie z obowiązującą umową) 

 

 

Niniejszym zwracam się do Regionalnych Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w 

Białogardzie, ul. Ustronie Miejskie 1, 78-200 Białogard o zmianę danych osobowych w bazie danych 

odbiorców RWiK, dot. nieruchomości mieszczącej się przy: 

 

(adres nieruchomości) 

 

 

Niniejszym wnioskuje o zmianę następujących danych (prosimy o wpisywanie WYŁ ĄCZNIE  danych 

które uległy zmianie; pola z danymi które nie uległy zmianie prosimy wykreślić kreską): 

 

(nazwa firmy / nazwisko imię) 

 

(adres zamieszkania / siedziby) 

 

(adres do korespondencji) 

 

(telefon kontaktowy / email) 

 

(NIP/PESEL) 

 



   

2 | S t r o n a 
 

Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Spółka Spółka z o.o. informuje, że:  

1) Jest administratorem danych osobowych. Dane będą przetwarzane zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 922 z późn.zm.).  

2) Przetwarzanie danych osobowych odbiorcy usług jest niezbędne dla celów związanych z zawarciem i realizacją umowy  

o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków;  

3) Dane osobowe, podane we wniosku do umowy nie będą udostępniane przez administratora danych osobowych odbiorcom 

danych w rozumieniu art. 7, pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 

922 z późn.zm.).  

4) Wnioskodawcy przysługuje prawo wglądu do treści podanych do umowy danych osobowych i ich poprawiania.  

5) Podanie danych jest dobrowolne lecz konieczne do realizacji niniejszego wniosku.  

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych wyżej moich danych osobowych Regionalnym Wodociągom i Kanalizacji 

Spółka z o.o. w celu archiwizacji niniejszego wniosku. Przyjmuję do wiadomości, że mam prawo żądania informacji o 

zakresie przetwarzania moich danych osobowych, prawo do treści tych danych, ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania  

w sytuacji, gdy są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe. 

 

 

Czytelny podpis: 

 

………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik: 

- dokument potwierdzający nowe dane – do wglądu 


