Formularz FR-1
WNIOSEK O UZNANIE REKLAMACJI FAKTUR/RY
Data

Regionalne Wodociągi i Kanalizacja sp. z o. o.
w Białogardzie
ul. Ustronie Miejskie 1
78-200 Białogard

Wnioskodawca / Dane podmiotu ubiegającego się o uznanie reklamacji:
Nazwisko i Imię / Nazwa firmy
Numer nabywcy / numer umowy / PESEL
Miejscowość

Kod

Poczta

Ulica
Telefon

Nr budynku
Email

Nr lokalu

NIP, REGON ( dot. firm)

WNIOSEK
UZNANIE REKLAMACJI FAKTUR/RY
1. Numer faktur/ry której/ych dotyczy reklamacja.
Nr faktury VAT

Data wystawienia faktury

Reklamowany okres obrachunkowy

2. Adres nieruchomości której reklamacja dotyczy.
Miejscowość
Ulica
Nr działki ewidencyjnej

3. Opis i uzasadnienie reklamacji,

Kod

Poczta

Gmina

Nr budynku

Nr lokalu
Obręb

4. Oczekiwania odbiorcy usług.

5. Załączniki.

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 rozpatrzenia wniosku.
4) Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz stanowi warunek konieczny dla rozpatrzenia wniosku. Odmowa podania danych uniemożliwi rozpatrzenie
wniosku;
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).

podpis Wnioskodawcy
(zgodny z podpisem na umowie o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków*)

