
 

NZ-4/09/2018 

 

 

 Numer odbiorcy:  

    (Wypełnia BOK) 

Wniosek o zawarcie/aktualizację umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków/* 

dla odbiorców indywidualnych 

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

(Imię i Nazwisko Odbiorcy) 

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

(adres nieruchomości) 

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

(adres do korespondencji) 

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

(adres do zamieszkania) 

PESEL............................................................................................ nr tel.: ……………………………………………………………………..….…………………… 

 

1. Wniosek na: 

a) zawarcie umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków  

 b) zawarcie umowy na dostawę wody  

 c) zawarcie umowy na odprowadzanie ścieków   

 d) rozszerzenie umowy o odprowadzanie ścieków 

 e) aktualizacja umowy  

2. Powód zawarcia umowy: 

a) pierwsza umowa  

nowe przyłącze wraz z zamontowaniem wodomierza o średnicy .………………………………. 

zlokalizowanego w …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

b) zmiana odbiorcy  

nieruchomość/działkę nr …..…………..    .przejęto ze stanem wodomierza ……………………..  odczytanym dnia……………………. 

 

c) włączenie się do kanalizacji sanitarnej  

odprowadzanie ścieków nastąpiło od dnia …..…….............. i stanu wodomierza …………………… 

 

d) aktualizacja umowy  

 

3. Cel zużycia wody: 
a) socjalno-bytowe     b) ogrodowe                                                                     

c) budowlane                                       d) inne ……………………………………………  

Ilość wody pobranej  …………..m3/m-c 

 

4. Odprowadzane ścieki będą: 

- ściekami bytowymi   . . . . . . . . tak / nie* 

Ilość ścieków odprowadzanych    …………..m3/m-c 

Ilość osób korzystających z wody w nieruchomości ………….. 

 



 

NZ-4/09/2018 

 

5. Nieruchomość posiada: 

a) przyłącze wodociągowe do sieci wodociągowej . . . . tak / nie* 

b) ujęcie własne wody . . . . . . . . tak / nie* 

c) punkt poboru wody do podlewania terenu zielonego: 

- wodomierz   NR…………………………………. Średnica ……………. . . . tak / nie* 

- podwodomierz   NR…………………………………. Średnica ……………. . . . tak / nie* 

d) przyłącze kanalizacyjne do sieci kanalizacyjnej . .  . . . tak / nie* 

e) szambo bezodpływowe  . . . . . . . tak / nie* 

f) oczyszczalnia przydomowa  . . . . . . . tak / nie* 

Wyrażam zgodę na przesyłanie faktur w formie elektronicznej na mój adres e-mail ………………………..……………………………………………….  

i jednocześnie rezygnuję z otrzymywania faktur w formie papierowej.   

 

Wyrażam zgodę na powiadamianie mnie o wystawionych fakturach na numer kom.: 

6. Załączniki do wniosku: 

1. oświadczenie potwierdzające tytuł własności nieruchomości aktualny stan prawny do nieruchomości (wypis  z księgi wieczystej lub akt 

notarialny – do wglądu); 

2. upoważnienie współwłaścicieli w przypadku współwłasności do zawarcia umowy ; 

3. dowód/dowody osobiste do wglądu 

4. protokół odbioru przyłącza ……………………………………………………………………………… 

 

7. Zasady przetwarzania danych osobowych: 

1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Spółka „Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Białogardzie”, ul. Ustronie Miejskie 1; 

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@rwik.pl lub korespondencyjnie: ul. Ustronie Miejskie1, 78-200 Białogard; 

3) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust 1 lit b) 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. Oznacza to, że Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy na dostarczanie 

wody i/lub odprowadzanie ścieków. 

4) Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz stanowi warunek konieczny dla zawarcia i wykonania umowy.  Odmowa podania danych  

uniemożliwi zawarcie umowy; 

5) Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych jest RWIK Sp. z o.o. oraz są lub mogą nimi zostać: podmioty, którym na podstawie umowy powierzono 

przetwarzanie danych osobowych, operatorzy pocztowi i firmy kurierskie, banki, urzędy skarbowe, organy samorządu terytorialnego, organy właściwe 

w sprawach gospodarowania wodami, właściwe organy regulacyjne w rozumieniu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków. W uzasadnionym przypadku mogą to być firmy windykacyjne, właściciel i współwłaściciele nieruchomości; 

6) RWIK Sp. z o.o. będzie przechowywał Pana/Pani dane przez okres wykonywania umowy oraz przez okres konieczny w celu ustalenia, dochodzenia lub 
obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na obowiązek przechowania danych wynikający z przepisów 
prawa, lub inne ważne względy interesu publicznego. 

7) Posiada Pan/Pani prawo żądania od RWIK Sp. z o.o. dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, ograniczenia 
przetwarzania i przenoszenia danych; 

8) Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
9) Administrator nie przekazuje, ani nie planuje przekazywania Pana/Pani danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. Państwa dane 

nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu). 

 

Białogard , dnia…………………………. 

 

.........................................................      .................................................................... 

(data i podpis osoby przyjmującej wniosek)       (podpis wnioskodawcy)  

 

* odpowiednie zaznaczyć,  


