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Piaseczno, dn.  ...............................  
 

Osoba fizyczna - Pierwszy Odbiorca 

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

Imię, nazwisko właściciela/współwłaściciela 

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

Adres zamieszkania: ulica, nr domu, mieszkania 

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

Miejscowość, kod pocztowy 

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

PESEL 

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

Numer telefonu* 

 

 

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O ZAOPATRZENIE W WODĘ I / LUB 
ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW** 

Zwracam się z prośbą o zawarcie umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków** do 

nieruchomości położonej w  .........................................................................................................  

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

(dokładny adres nieruchomości) 

na czas nieokreślony/określony do dnia** ...................................................................................  

Jestem właścicielem/współwłaścicielem** w/w nieruchomości. 

Proszę o przesyłanie korespondencji oraz faktur VAT na adres: 

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

(Adres korespondencyjny - ulica, nr domu, nr mieszkania, miejscowość) 

Z powyższego przyłącza będzie korzystać  ........................................ osób. 

Będę pobierać wodę na następujące cele: gospodarcze, socjalno - bytowe, ogrodowe** w 

ilości ok.  ........................... m3 miesięcznie. 
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Wyrażam / nie wyrażam** zgodę/y na wystawianie i przesyłanie faktur oraz korespondencji 

dotyczycących usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo  w formie elektronicznej.  

 

W związku z powyższym podaję aktualny adres e-mail, do przesyłania przez Przedsiębiorstwo faktur 

i korespondencji:. .......................................................................................................................................  

.  

W uzupełnieniu informuję  ...........................................................................................................  

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

Oświadczam, że zapoznałam/em się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych. 

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

czytelny podpis Wnioskodawcy 

 
*podanie numeru  telefonu jest nieobowiązkowe, ma na celu ułatwienie kontaktu  

**niepotrzebne skreślić 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  

w Piasecznie Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie (05-500), ul. Żeromskiego 39 (dalej: ADO). Kontakt  

z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem email: iod@pwikpiaseczno.pl.  

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w zakresie i celu niezbędnym do realizacji przedmiotu 

powyższego Wniosku. 

3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do podjęcia działań na Pani/Pana Wniosek. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji Wniosku, trwania obowiązków prawnych 

ciążących na Administratorze, wynikających z odpowiednich przepisów prawa (w tym ustawy o zbiorowym 

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, przepisów podatkowych i z zakresu 

rachunkowości), do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń z tytułu wykonanej usługi. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane podmiotom wspierającym działalność Administratora  

w zakresie świadczenia usług opieki na systemem IT, operatorom pocztowym i kurierom, podmiotom 

świadczącym usługi doradcze i prawnicze, bankom w zakresie realizacji płatności oraz uprawnionym 

podmiotom na podstawie przepisów prawa.  

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu  

(w przypadkach określonych w art. 15 – 20 RODO). 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pani/Pan, że sposób przetwarzania Pani/Pana danych przez Administratora narusza przepisy o ochronie 

danych osobowych. 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zrealizowania 

niniejszego Wniosku w zakresie imienia i nazwiska, PESEL, adresu wykonania Wniosku adresu 

zamieszkania i adresu do korespondencji oraz adresu e-mail w przypadku wyrażenia zgody na wystawianie 

i przesyłanie faktur oraz korespondencji dotyczących usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo w formie 

elektronicznej. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w postaci numeru telefonu nie jest warunkiem 

wykonania Wniosku i ma na celu jedynie przyspieszenie i ułatwienie kontaktu z Panią/Panem. 

9. W każdym momencie może Pani/Pan wycofać zgodę, a jej cofnięcie nie ma wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych dostępnych jest na stronie internetowej 

Administratora www.pwikpiaseczno.pl  

mailto:iod@pwikpiaseczno.pl
http://www.pwikpiaseczno.pl/

